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نقد و برریسکتاب

حدیثی معاصر در اهل سنت را مورد توجه قرار داده و سپس، 
به معرفی مؤلف و کتاب وی می پردازد. بررسی مبانی فکری و 
دیدگاه های مبنایی اسماعیل کردی و قواعد نقد متن از نگاه 
کردی و تطبیق آن بر احادیث صحیحیــن، از دیگر مباحث 

ح در نوشتار می باشد. مطر
الحدیث،  متــن  نقد  قواعد  تفعیــل  نحو  کتــاب  کلیدواژه: 
نومعتزلیان، نقد محتوایی صحیحین، نواندیشــان اعتدالی، 
وایات صحاح ســته، احادیث صحیحین، اسماعیل کردی،  ر
تجدیدنظرطلبــان اعتدالــی، معرفی کتاب، نواندیشــان 

معتزلی، متون احادیث صحیحین، نقد متن حدیث

 نگاهی به کتاب
 »نحو تفعیل قواعد 
نقد متن الحدیث« 
 با موضوع نومعتزلیان 
و نقد محتوایی صحیحین

مریم والیتی
نقد و برریس کتاب

چکیده: کتاب »نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث؛ دراســه 
تطبیقیه علــی بعض احادیث الصحیحین« اثر اســماعیل 
کردی از نویســندگان سوری است که در شــمار تجدیدنظر 
طلبان اعتدالــی بوده و در کتاب مذکور، بــه دنبال کاربردی 
کردن قواعد نقد متن بر احادیث صحیحین است. این کتاب 
را باید در شــمار نگارش های نقادانه ای دانست که مؤلف می 
کوشــد در خالل آن، نقد متن را که در میــان متأخران مورد 
با  را  حاضر  نوشتار  نویســنده  سازد.  عملی  شده،  واقع  غفلت 
یر درآورده است.  هدف معرفی کتاب مذکور به رشــته تحر
های  یان  جر ظهور  موضوع  ابتدا  هدف،  این  راســتای  در  وی 

نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث؛ اسماعیل کردی؛ دمشق: 
داراالوائل، چاپ دوم 2008 م.
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نقد و برریسکتاب

کاماًل متفاوتی در میان دانشمندان  کارآمدی دین،3 مکتب تفسیری  بر نا
گرایش تفسیری  گرفت،  مسلمان به پیشتازی شیخ محمد عبده4 شکل 
گــزارش ذهبــی یکی از  کــه بنا به  جدیــدی بــا عنــوان »تفســیر اجتماعــی« 
ویژگی هــای آن پرهیــز از نقــل اســرائیلیات، روایــات ضعیــف و موضوع و 
همچنین نقد احادیث صحیحین اســت. از نگاه ایشــان وجود این گونه 
پیرایه هــا و مطالــب خرافــی اســت که به نــام روایِت پیامبر به دین اســالم 
کارآمــد نمــوده و تا این  کریــه، زشــت و نا نســبت داده شــده و چهــره آن را 
گرفتار قیود اســارت و  پیرایه ها از دین زدوده نشــود، مســلمانان همچنان 
یه نیز معتقد است وجود این گونه  بدبختی های ناشی از آن هستند.5 ابور
ید نیز  روایات احادیث را آسیب پذیر کرده و باید آنها را به نقد کشید.6 ابوز
بــه جای »بحث و پژوهش علمی«، عامل اصلی تهدیدکننده اعتقادات 
را »گرایــش مقلدانــه« می دانــد که می پندارد اســالم تا این اندازه سســت و 
که تاب هیچ  پاشــیده و ایمان مردم چنان ضعیف و متهافت اســت  فرو

گونه پژوهش علمی را ندارد.7 

ظهور جریان های حدیثی معاصر در اهل سنت 
با توجه به فضایی که شــرح آن گذشــت، بسیاری از عالمان معاصر اهل 
کــه آموزه »عدالت صحابــه« و نیز »صحت  ســنت بــه ایــن نکته راه بردند 
همــه روایــات جوامــع حدیثــی شــش گانه« بــا مشــکل جــدی روبروســت 
موجــب  مســئله  همیــن  اســت.  ضــروری  حدیثــی  میــراث  بازنگــری  و 
که در مجموع می توان آنها را جریان ها  شــکل گیری جریان ها و آثاری شد 
گــروه »افراطی« و  کــه البتــه خــود بــه دو  یــا آثــار تجدیدنظرطلبانــه8 نامیــد 
گروه نخســت یکســر حجیت ســنت را  »اعتدالــی« قابــل تقســیم اســت. 
گــروه دوم ضمــن پایبنــدی به اصل ســنت، بیشــتر بر نقد  نفــی می کنــد و 
و اصــالح میــراث حدیثی اهتمــام دارد.9 افرادی چون رشــیدرضا، احمد 

ر عمومی پرداخته   3. مولــف کتــاب جریان شناســی قران بســندگی با ذکر دالیلی چند به نقد ایــن باو
رشناســان و مطالعات ایشــان، تنها عامل تأثیرگذار قوی بر این جریان باشــد )ر.ک به:  که لزومًا  خاو

ص 55-51(.
 4. البتــه از کســان دیگــری بــه عنوان آغازگر همچون ســیدجمال الدین اســدآبادی مشــهور به افغانی 
)اتجاهــات التفســیر فی القرن الرابع عشــر ، ج2، ص 717(، سرســید احمد خــان )دائرة المعارف 
کبــی و ... نیــز نام برده اند که با توجه به موضع گیری های متفاوت هر یک  قــرآن، ج 2، ص 126( کوا
کدام به نوعی می تواند پیشگام باشد. )برای مشاهده  در مواجهه با پیشرفت های تمدن غرب، هر 
گروه های مختلف مسلمان در این حوزه ر.ک به: جریان شناسی قرآن بسندگی، ص  تقســیم بندی 

)56-55
5. التفسیر و المفسرون، ذهبی، ج 2، صص 579 و 552.

یه، ص 182.  6. اضواء علی السنه المحمدیه، ابور
ید، با اندکی تلخیص، ص 32.  7. معنای متن، نصرحامد ابوز

 8. به این مســئله در مقاله پربار جناب اســتاد مهدوی راد نیز اشــاره شــده که عواملی چون »تردید در 
حجیت سنت« )چه انکار سنت »از اساس« )قرآن بسندگان( و چه تردید در »سنت گزارش شده 
رشناسان  )محکیه(« که البته باید میان این دو اصطالح تفاوت قایل شد( و نیز »پژوهش های خاو
یی با دیدگاه های ایشــان  یارو بــاره حدیــث« بحث هــا و چالش هایی را برانگیخت کــه حاصل رو در
کــه یک بخــش آن ظهــور تالیفاتــی با نــگاه »تجدید  تألیــف کتاب هــا و رســاله های متعــددی بــود 
زگار معاصر اســت. )دانشــنامه جهان اســالم، مدخــل »پژوهش های  نظرطلبانــه بــه حدیث« در رو

حدیثی مسلمانان«، محمدعلی مهدوی راد، صص 756 و 767 ، با تلخیص(.
 9. جریان شناسی قرآن بسندگی، محمد ابراهیم روشن ضمیر، ص 57، با اندکی تلخیص.

پیشگفتار 
بــه ویــژه  بحــث دربــارۀ صحــت صــدوری همــه روایــات صحــاح ســته 
»صحیحین« و ضرورت بازنگری احادیث بر مبنای قواعد قطعی و یقینی 
که در دوره معاصر در جهان اهل سنت  نقد متن، از جمله مسائلی است 
مطرح شــده اســت. هر چند برخی به شدت در مقابل این جریان ایستاده 
و ســعی در اثبات حقانیت تمامی اقوال پیشــینیان دارند تا آنجا که راه هر 
گونه نقد به روی ایشان را بسته و حتی به صحت نقل های تاریخی بر اثبات 
خرده گیری صحابه به یکدیگر نیز باور ندارند. در این میان اسماعیل کردی 
از جمله نومعتزلیان معاصر است که به گفته خود، تمام هّم او دفاع از مجد 
اســالم و جایــگاه رفیع پیامبــر)ص( و صیانــت آن از پیرایه های مخالف با 
قــرآن، علــم، عقل و وجدان اســت، از نگاه او تنها راه موجــود برای پذیرش 
اندیشــه صحیــح، رجــوع به فکــر و منطق اســت. وی بر این باور اســت که 
بحث و بررســی ها باید به شــیوه علمی و عقلی صورت پذیرد و تا اندیشــه 
و منطق به اســتخدام انســان در نیاید، هیچ تمدن جدیدی بر مبنای تفکر 

آزاداندیشی پایه گذاری نخواهد شد. 

گذشــتگان  میــراث داری  موضــوع  بــا  مرتبــط  احادیــث،  بررســی  و  نقــد 
که امری اســت ارزشــی و غیر قابل انکار، اما در این میان آنچه  می باشــد 
بــه طــور غالــب مــورد توجه واقــع شــده، پای فشــردن بر صحــت منقوالت 
گاه حتی تعصب به خرج دادن درباره بیشتر آن چیزی است  پیشینیان و 
که ایشــان به  کنــون در اختیار ماســت. با این اســتدالل  کــه نقل شــده و ا
که مصدر اصلی شــریعت بوده اند، صد در  دلیل نزدیکی با پیامبر )ص( 
صد از فهم صحیح تر و دقیق تری نســبت به ما برخوردار بوده اند؛ عاملی 
که برخی پژوهشــیان با عنوان »ســلطه ســلف بر خلف« یا »ســیطره آباء بر 
که در صورت توجه  کرده اند. دقیقا همین مســئله اســت  ابناء«1 از آن یاد 
بیش از حّد به آن، جایگاه عقل و اندیشیدن درباره منقوالت را به شدت 
کــه پیامدی  تضعیــف می کنــد و پیرایه هایــی را بــه دین نســبت می دهد 
کریه و زشت شــدن چهره دین و در نهایت انزجار از اصل دین در پی  جز 

نخواهد داشت. 

یکردی را بر نتافته اســت. امروز  چنانچــه گذشــت دوره معاصر چنیــن رو
خاســتگاه نــگاه نقادانــه بــه میــراث حدیثی در جهان اســالم کشــورهای 
که به دنبال پاســخگویی به ســؤاالت جدید  عربــی و به ویژه مصر اســت 
که بر اثر تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسالم در مواجهه 
بــا تمــدن غرب پدید آمده 2 و القای شــبهه از ســوی متفکران غربی مبنی 

کتاب تحریر العقل من النقل از سامر اسالمبولی، ص 179 نقل شده است.  1. عین عبارات از 
 2. ابراهیم شریف در مقدمه کتاب خود در صص )م( و )ن( و فهد رومی در ج 2، صص 716 و 717 
یالنــت در دائــره المعارف قرآن مدخل تفســیر معاصــر، ج 2 ، ص 124-125 به برخی از عوامل و  و و
زمینه های این تغییر اشــاره کرده اند. کتاب ارزشــمند جریان شناســی قرآن بسندگی نیز ذیل عنوان 
ره معاصر« به خوبی این ســیر را تبیین کرده اســت  »زمینه های پیدایش جریان قرآن بســندگی در دو

)ص 58-55(.

نگاهی به کتاب »نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث«
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مستند نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث؛ دراسه تطبیقیه علی بعض 
احادیث الصحیحین به دنبال کاربردی کردن قواعد نقد متن بر احادیث 
صحیحین اســت. او معتقد اســت حدیث از ابتدای قرن بیســتم تا دوره 
که همواره آمیخته با  یادی روبرو شــده؛ جریان هایی  معاصــر با تحوالت ز
افــراط و تفریــط بوده اند. یکی از محور های اساســی این تحــوالت »نقد و 
یث  پاالیش روایات« است. در این میان شعار عده ای تصحیح همۀ موار
پیشینیان بود که تا پیش از این با قداست ویژه ای بدان نگریسته می شد 
کــه فکر و اندیشــه عربــی را احاطه کرده  و همچنیــن ازبین بــردن زنــگاری 
گــروه دوم ایســتایی در مقابــل هر فــرد متصل به ایــن جریان و  بــود و تفکــر 
گروه سوم نیز راهی میانه برگزیدند، نه چون  کفر بود.  کردن ایشان به  متهم 
گروه افراطی  یث قایل شدند و نه چون  گروه تفریطی به تصحیح همه موار
)= المتشــبثین بالماضی( شــعار تصحیح نکردن هیچ یک را سر دادند، 
کــه مرتبط بــا اقتضائــات زمانه  یــث  بلکــه گفتنــد تنهــا آن بخشــی از موار

است باید اصالح شود.14

کردی می گوید حاصل اســتقرای من در میــان آثار موجود این  اســماعیل 
کــه بیشــتر آنهــا تنها به شــیوه و ســبک نوگرایــی )= نفــس تقدمی(  اســت 
کــه آراء و افکار  نوشــته شــده، امــا ایشــان با افســوس گالیه مند این اســت 
این متفکران نواندیش به خودشــان محدود شــد و بسیاری از خوانندگان 
کــه همــان تــوده و عمــوم مردم بودنــد، از شــنیدن آن محــروم ماندند. پس 
باورمندان به گذشته ها )= المتشبثین بالماضی( در مقابل نگاشته های 
کــه در نقــد برخــی از تفاســیر قرآن یا برخــی کتاب هــای حدیثی یا  ایشــان 
گرفتنــد و طبیعی  حتــی خود احادیث نگاشــته شــده بود، موضــع منفی 
کــه هرگــز  کــه ایــن موضع گیری هــای تنــد و شــدید دلیــِل آن شــد  اســت 
کتاب هــای ایشــان را نخواننــد، )تعصــب مانــع درک حقیقــت( چــون به 
غلــط تصور می کردند ایشــان قصد نابودی ســنت را دارنــد و از طریق نقد 
کننــد. در نتیجه به  احادیــث پیشــینیان می خواهنــد خود دیــن را نابــود 
محض مشــاهده عنوان تألیفات ایشــان، به شــدت از مفهــوم و محتوای 
آن کنــاره می گرفتنــد. مؤلــف در جــای دیگــر بــه عنــوان شــاهدی بــر ایــن 
سخن -اعتنای صرف به عنوان ظاهری کتاب- از دانشجوی جوانی یاد 
کــه قرار بــود در اصالحات نهایی کتاب بــا او همکاری کند، اما  می کنــد 
کار منصرف شــده و  پس از اخذ اســتفتا از فقیهان مبنی بر گناه بودن این 

کتاب را وانهاد. تکمیل اصالح نهایی 

کتاب »نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث« کوتاه بر  گذری 
بخش نخست: تبیین دو محور اساسی به عنوان پیش فرض نقد متن 
بــا توجــه بــه توضیحــات پیش گفتــه کتــاب نحــو تفعیــل قواعد نقــد متن 
کــه مؤلــف  الحدیــث را بایــد در شــمار نگارش هــای نقادانــه ای دانســت 
کــه در میــان متأخــران مــورد  می کوشــد در خــالل آن قواعــد نقــد متــن را 
غفلــت واقــع شــده، عملــی ســازد. بــرای تحقق ایــن مطلــب، دو مطلب 

کردی، ص 7-8.  14. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 

یــه و ابراهیم فوزی  امیــن، محمود ابور
گروه دوم هستند.10 از 

یخ پرفرازونشیب حدیث،  البته در تار
مشــابه ایــن جریان هــا وجــود داشــته 
است. برای نمونه یکی از جریان های 
شکل گرفته در نحوه تعامل با حدیث 
عقل گراســت  جریــان  گذشــته،  در 
گســتره اعتبــار حدیــث را محدود  که 
می کنــد. )عــدم حجیــت خبــر واحد 
کــه در اثبــات صــدور بــه  در عقایــد( 
)علــم  ســندی  ســخت گیری های 
نقــد  یــا  متــن  )نقــد  متنــی  و  رجــال( 
تفســیر  در  و  دارد  بــاور  محتوایــی( 
کــه به تأویل  نــص، اجتهــاد عقلی راـ  
نیــز می انجامــد ـ الزم می دانــد. برخی 
نوظهــور معاصــر  ایــن جریان هــای  از 
که نــگاه نقادانه به حدیث دارند،  نیز 
جریــان  همیــن  مشــابه  حقیقــت  در 
عقل گرای گذشته است. اینها را در اصطالح »نوگرایان«،11 »نو معتزلیان«، 
یا چنانچه گذشــت »تجدیدنظرطلب ها« گویند که بیشــتر در کشــورهای 
اســالمی عرب زبــان، با توجه به جنبــه مهم کار معتزله، یعنی ارائه تفســیر 
عقالنــی 12 از وحی و شــریعت می کوشــند با احیای ایــن مکتب فکری در 
اســالم و تطبیق آراء و آموزه های آن با مســائل جدید که به دنبال تحوالت 
دوره مدرنیتــه بوجــود آمــده، راه حل هــا و موضع گیری های مناســبی برای 

مسائل چالش برانگیز دین بیابند.  

کردی: از نواندیشان معتزلی  اسماعیل 
شــمار  در  و  ســوری  نویســندگان  از  کــردی  اســماعیل  میــان  ایــن  در 
و  روشــمند  کتــاب  تالیــف  بــا  کــه  اســت  اعتدالــی13  تجدیدنظرطلبــان 

 10. نگاهی به جریان های حدیثی معاصر اهل سنت، مهدی مهریزی، با اندکی تلخیص، ص 5-3.
 11. همان

 12. ســامر اســالمبولی در کتاب تحریر العقل من النقل به نقد این قاعده نزد اصولیان پرداخته که در 
ید  مواجهــه بــا نص، هیچ اجتهادی نباید صورت بگیرد )ال اجتهاد فی مورد النص(. ایشــان می گو
برد دارد؛ به طوری  این قاعده تنها خاص اصول فقه اســالمی نیســت، بلکه در موارد قانونی هم کار
کــه مســئولین نظــام اداری نیــز بــرای پایان بخشــیدن به مــوارد اختالفــی خود بــه این قاعده اســتناد 
می کنند و سپس با عالمت! شگفتی خود را از این مسئله نشان می دهد )تحریر العقل من النقل، 
ص 33(. ایشــان هــم چنیــن می افزایــد علمــای اصول فقــه باید مشــخص کنند که منظورشــان از 
»نص« در این قاعده چیســت؟ ســپس در ادامه خود با دالیلی که ذکر می کند به مناقشــه در مفهوم 
نــص می پــردازد و وجوه متعدد آن را تبیین می کند )همان، ص 34-37(. در دنباله مباحث خود 
نیــز بــه نحــوه مواجهــه نبی، رســول و نیز علما به مســئله اجتهــاد پرداخته و با اســتناد بــه آیات قرآن 

کرده است. وظیفه هر یک را به خوبی ترسیم 
 13. چنانچــه گذشــت اصطــالح اعتدالــی برگرفتــه از کتاب جریان شناســی قران بســندگی، ص 81 
است که تجدیدنظرطلبان این حوزه را به دو گروه افراطی و اعتدالی تقسیم کرده و اسماعیل کردی 

گروه اعتدالی جای داده است.  را در 

بحث دربارۀ صحت صدوری 
صحاح ســته  وایات  ر همه 
و  »صحیحین«  ویــژه  بــه 
احادیث  بازنگری  ورت  ضــر
بــر مبنای قواعــد قطعی و 
جمله  از  متــن،  نقد  یقینی 
مسائلی اســت که در دوره 
سنت  اهل  جهان  در  معاصر 
ح شده است. هر چند  مطر
مقابل  در  شــدت  به  برخی 
سعی  و  ایستاده  یان  جر این 
تمامی  حقانیت  اثبــات  در 
دارند. پیشــینیان  اقــوال 
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در عبــارت »الصحیحــان اصــح الکتــب«، عدم اجماع امــت بر صحت 
کــه مؤلــف دالیــل ساقط شــدن این اجمــاع را  همــه روایــات صحیحیــن 
یکی هم داســتان نبودن تمامی  فرق امت محمد )ص( بر ســر این موضوع 
و دیگــری نظرواحدنداشــتن حتــی خــود اهــل ســنت در این باره دانســته 
که  اســت.19 اختــالف و تعارض در روایــات صحیحین، وجــود احادیثی 
گرفتــه و بــه نفی صحــت آنها منجر شــده و  مــورد نقــد متنــی محدثــان قرا
همچنیــن تعــدد احادیث غریب منقول از ابوهریــره در صحیحین. البته 
مؤلــف مــورد اخیر را در شــمار دالیل خطاپذیــری ذکر نکــرده و در انتهای 
کتاب به عنوان یک بحث مســتقل به آن اشــاره کرده، اما به نظر می رســد 

می توان آن را یکی از دالیل دانست.

کاماًل هدفمند و در  گزینش این دو محور اساســی  که وجه  روشــن اســت 
پاسخ صریح به همان دو گروه افراطی و تفریطی یاد شده است. حجیت 
ســنت پیامبر)ص( نیاز به تبیین دارد؛ چون همان گونه که ذکر شــد تردید 
در ایــن مســئله، منشــأ نپذیرفتــن ســنت قطعیــه پیامبــر به طــور خاص و 
گــروه تفریطی(  ســنت محکیــه ایشــان بــه طور عــام بوده اســت. )ناظــر به 
پس باید آن را به درســتی تبیین نمود تا گمان نشــود همه ســخنان ایشــان 
از اســاس بی اعتبــار اســت. در مقابــل نوع نــگاه به احادیــث صحیحین 
نیازمنــد بازنگــری اســت؛ چــون منشــأ پذیــرش مطلــق احادیــث و آنها را 

کردی، ص 41-38.
کردی، ص 47 به بعد.  19. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 

کیــد  مســئله اساســی از نــگاه مؤلــف نیازمنــد تبییــن اســت: نخســت تأ
برحجیت ســنت نبوی و اینکه برخی قســمت های آن به طور قطع وحی 
الهی اســت و از این رو جزء تفکیک ناپذیر دین اســالم است و دوم اثبات 
خطاپذیربــودن برخی الفاظ صحیحین، بر خالف دیــدگاه افراط گرایان و 

سخت گیری ایشان در این مورد. 

کتاب خود به خاســتگاه شــکل گیری اندیشه انکار  وی درفصل نخســت 
که معتقدند قرآن تنها مرجع فهم  گفتار آنها  حجیت ســنت پیامبر ص و 
آموزه های دینی اســت پرداخته اســت. ایشان دو دلیل عمده شکل گیری 
ایــن اندیشــه را یکی وجــود تهافت و تناقــض در احادیــث و دیگری مفید 
علم نبــودن آنهــا و بلکــه افــاده ظن نمــودن همــه احادیث عنــوان می کند. 
مؤلف ظهور این ادعا را در تاریخ اسالم بی سابقه می داند و متذکر می شود 
که متخصصین با استدالل های بسیار قوی شبهه های ایشان را از اساس 
بی اثــر کرده اند. ایشــان همچنیــن ادله خود درباره اثبات حجیت ســنت 
پیامبر را از آن رو قاطع می داند که مســتفاد از آیات قرآن اســت.15 بنابراین 
دالیل وی در قالب چهار محور اساســی تبیین شــده که عبارت است از: 
1. با استناد به آیات قرآن کریم باید گفت قسمت هایی از سنت پیامبر به 
قطع و یقین وحی الهی است.16 2. با استناد به بسیاری از آیات قرآن کریم 
می توان اســوه بودن شــخصیت پیامبر و لزوم اطاعت و پیروی از ایشــان را 
اثبات کرد.17 3. حجیت سنت پیامبر از همان ابتدا و نزد صحابی و تابعی 
امری مســلم و مســجل بوده و کســی در آن مجادله نکرده و این مسئله ای 
اســت که شواهد تاریخی بســیاری گواه آن است و بی نیاز از دلیل است. 
4. در پاســخ آنهــا که می گویند: »حجیت ســنت متواتر پیامبــر قابل انکار 
نیست، بلکه تردید در عمل به احادیث آحاد غیرقابل اعتمادی است که 
در گذر زمان به دلیل نوشته نشدن، دستخوش تغییر و تحریف شده اند«. 
باید گفت تمام احادیث نبوی، به طور شفاهی نقل نشده، بلکه بخشی از 
آن از عهد پیامبر )ص( و صحابه و تابعین مکتوب شده و در حال حاضر 
به عنوان اسنادی مکتوب در دست ماست. همچنین شخصیت پیامبر 
کالم ایشان بی توجهی صورت  که نسبت به  یک شخصیت عادی نبوده 
گرفته باشــد، بلکه در حفظ همان قســمت های شفاهی نیز  نهایت دقت 
اعمــال شــده اســت. افزون بــر این، بر اســاس قواعــد نقد ســندی و متنی 
کــه در طــول قرن های گذشــته توســط عالمان وضع شــده می تــوان به ظن 
غالب نسبت به صدور احادیث دست یافت، هر چند مفید علم قطعی 
نباشند. آیات قرآن هم عمل بر مبنای ظن را تأیید می کند، هر چند نتوان 

علم قطعی نسبت به آن حاصل نمود.

کــردی نیز بــه طور  دالیــل خطاپذیــری برخــی الفــاظ صحیحیــن از نــگاه 
اجمــال عبــارت اســت از:  وجود اخبار آحــاد در صحیحیــن،18 بدفهمی  

کردی، ص 19.  15.  نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 
 16.  ر.ک به: آیات بقره: 143، حشر: 5 و تحریم: 3.

 17. ر.ک به: آل عمران: 164 ، احزاب: 21 ، قلم: 4 ، نساء: 80 و ... .
بــاره »حدیــث صحیــح آحــاد« در نحو تفعیــل قواعد نقــد متن الحدیث، اســماعیل   18. توضیــح در
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شــناخت ایــن دیدگاه هــا از یــک ســو شــخصیت نقادانــه و روشــنفکرانه 
اسماعیل کردی را نمایان می کند و از سوی دیگر امکان تطبیق آن مبانی 
ی و نقد هر چه بهتر آن را میسر می سازد. در اینجا به یادکرد  کار و بر حوزه 

یم. از مهم ترین و مؤثرترین این مبانی و پیش فرض ها می پرداز

کردی مبانی فکری اسماعیل 
1.کارآمدبودن نقد متن به جای نقد سند

کار او  یکی از مبانی فکری بســیار مهم مؤلف که به طور طبیعی در شــیوه 
کار  ی دلیل این  نیز مؤثر بوده، عدم بررســی روایت از ناحیه ســند است. و
ی کتاب های  کنون بــر رو که تا  را بررســی های ســندی متعــددی می داند 
ی در نقد روایات، تأمالت  گرفته اســت. بنابراین مبنای و حدیثی انجام 
ی عمد خود را نسبت  که به باور او بسیاری از محدثان از رو متنی است 
بــه ایــن مســئله بی توجــه نشــان داده انــد. دلیــل برتری ایــن نــگاه از منظر 
ایشــان، قابلیت بررســی محتوای متن در مقایســه با ســند اســت. ایشان 
که فقــه، قانون گــذاری و میراث  معتقــد اســت این متــن احادیث اســت 
دینــی، فکــری و اجتماعی ما را ســاخته اند و همین متن اســت که عامل 
یخ بوده است.22  ایجاد مذاهب، فرقه ها و مکتب های متعدد در طول تار
تعارض حدیث با محسوسات یا علم قطعی یا عقل سلیم به منزله وجود 
عیبی در متن حدیث اســت که مانع پذیرش آن می شــود، هر چند ســند 

کتاب های صحاح نیز ذکر شده باشد.23  آن صحیح باشد و در 

کافی بودن قواعد نقد متن  2. روزآمد و 
کتاب  که در ایــن  از دیــدگاه مؤلــف توجــه محدثیــن بــه قواعــد نقد متــن 
ی بــرای نقــد و بررسی هاســت، چیــز جدیدی نیســت، بلکه  ابــزار مهــم و
کــه بیــش از هزار ســال پیش توســط پیشــوایان حدیث  مســئله ای اســت 
کیــد داشــته اند. از نــگاه ایشــان ایــن  وضــع شــده و دانشــمندان بــر آن تأ
کافی اســت و در هر زمان برحســب تازگی علوم  قواعد بســیار ســودمند و 
کتاب های حدیثی  و معارف تجدید می شــود و بدون اســتثناء بر تمامی 
قابــل تطبیــق اســت. بنابراین از نگاه مؤلــف نمی توان بــه بهانه کهنگی و 
روزآمدنبــودن، ایــن قواعــد را وانهــاد. مؤلف خــود این قواعد را بــر برخی از 
که چنانچه مطالب  احادیث صحیحین تطبیق داده و بر این باور است 
ی درباره این دو کتاب که صحیح ترین کتاب ها هستند ثابت شود، به  و
کتاب های حدیثی دیگر نیز قابل اثبات است.24  طریق اولی درباره سایر 

 22. همان، ص 13.
 23. همــان، ص 16 )مؤلــف در فصــل هشــتم کتاب خود تحــت عنوان »ثغرات فی البناء الســندی 
ر می شــود که صحت ســند به تنهایی،  المحکــم« دوبــاره این مطلب را به صورت یک قاعده یادآو
رتًا مســتلزم صحت متن نیســت. در هر صورت  حتــی بــا فــرض وجود هیچ گونــه ایــراد در آن، ضرو
که احتمال وجود عیب در متن حدیث، هیچ  مخاطب از نقد متن حدیث بی نیاز نمی شــود؛ چرا 
گاه قابــل انکار نیســت. ایشــان در ادامه با توجــه به عنوان این فصل، به تبییــن چهار دلیل پرداخته 
که دارای اســناد  که عامل نفوذ عیب هایی چون کذب، دّس، وهم، خلط و ... به احادیثی اســت 
که در  کالم نبوی باشــند، در حالی  که  بســیار مســتحکم و عالی هســتند و چنین به نظر می رســد 

کردی، ص 320-293( واقع این طور نیست. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 
 24.همان، ص 18- 17.

وحی منزل تلقی کردن عامل انتساب 
بسیاری از خرافات و پیرایه ها به دین 

گروه افراطی(.  است )ناظر به 

اتــکای  مــورد  منابــع  دوم:  بخــش 
مؤلف در نقد متن صحیحین

کتفــای مؤلف در فهم روایات  عمده ا
ی«  صحیحین، بــر مبنای »شــرح نوو
بر صحیح مســلم و شــرح ابن حجر با 
نام فتح البــاری و مقدمه آن با عنوان 
َهــدی الســاری بــر صحیــح بخــاری 
بوده اســت. بنابرایــن عناوین، ابواب 
و ارقــام احادیث نیــز برگرفته از این دو 
کتاب است. ایشان از مطالب مجله 
المنار هم بســیار بهــره برده که از نگاه 
ی دارای بحث های بســیار برجسته  و
و عالــی دربــاره حدیث و نقــد روایاتی 
است که در صحیحین و جز آن آمده 

است.20

بخش سوم: انگیزه اصلی مؤلف از نقد صحیحین
کــه هــدف او از نــگارش ایــن کتاب  کــرده اســت  کیــد  نویســنده بارهــا تأ
که  گرانقــدر صحیحین نیســت؛ مجموعه ای  کتاب  کاســتن از شــأن دو 
به گمان اهل سنت از مهم ترین نگاشته های سنت نبوی و صحیح ترین 
مراجــع آن اســت و تــا روز قیامــت کســی بی نیــاز از آن  دو نیســت، بلکه 
گونه افراط و تفریط، شناســاندن اخبار آحاد  قصــد اصلی او بدون هیــچ 
که به منزله اخبار صحیح به آنها نگاه می شود و رفع  این دو کتاب است 
که به واســطه وجود این گونه احادیث به  کســانی اســت  شــبهه از جانب 

دین طعن می زنند.21

نگارنده اثر یادشــده را به دلیل داشــتن نگاهی مبنایی و در عین حال نو، 
اصالحــی و پیراســته از قیود فکری جموداندیشــانه و با قابلیت بررســی و 
گفتنی است برای رسایی بیشتر مطالب، از منابع  معرفی می داند. البته 
که نظم عناوین  دیگر نیز اســتفاده نموده ایم. تذکر این نکته نیز بجاســت 
کتاب ایشــان اســت، نه دقیقًا بر  کلی  جســتار حاضر بر اســاس محتوای 
مبنــای عناویــن خــود مولف؛ چرا که در مــواردی آن را به ســامان نیافته و 

یم. ترجیح دادیم سبک منطقی دیگری را جایگزین آن ساز

کردی   کاوشی در مبانی و دیدگاه های اسماعیل  بخش چهارم: 
ی آشنا می سازد.  تأمل در سخنان مؤلف ما را با  اندیشه ها و مبانی فکری و

 20. همان، ص 18.
 21. همان، ص 37.

احادیث،  بررســی  و  نقــد 
موضــوع  بــا  مرتبــط 
گذشــتگان  میــراث داری 
است  امری  که  می باشــد 
ارزشــی و غیر قابــل انکار، 
به  آنچه  میــان  این  در  اما 
واقع  توجه  مورد  غالب  طور 
صحت  بر  پای فشردن  شده، 
گاه  و  پیشــینیان  منقوالت 
ج دادن  به خر تعصب  حتی 
چیزی  آن  دربــاره بیشــتر 
و  شــده  نقل  کــه  اســت 
ماســت. اختیار  در  اکنون 

نگاهی به کتاب »نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث«
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شــده  بررســی  آن  غیــر  و  صحیحیــن 
اســت  کــه ممکــن  واژگانــی  و  باشــد 
در تعــارض با ســایر الفاظ باشــند نیز 
مــورد توجــه قرار گرفته باشــند. مؤلف 
همیــن معیــار را به صــورت قاعده ای 
گــزارش  صــورت  ایــن  بــه  هدفمنــد 
مبنــای  بــر  »اســتنباط  اســت:  کــرده 
فقط یک حدیث پیش از بررســی تام 
احادیــث هــم مضمــون آن و نیز پیش 
مطلــق  خــاص،  و  عــام  شــناخت  از 
و مقیــد و آنچــه ســبب نــزول خــاص 
دارد یا ناظر به تشــریع عام است هرگز 

صحیح نیست«. 28

در  خداونــد  از  اســتعانت  لــزوم   .6
کشف علت های پنهان احادیث

مؤلــف برای فهم صحیح احادیث به 
قاعده ای ظریف و در عین حال ژرف اشاره می کند و آن یاری از خداوند 
برای اعطای قدرت بر کشف علت های پنهان متن حدیث است، پیش 
که تنها فهم ظاهر الفاظ  کنیم  از آنکه بخواهیم خود را به ابزارهایی مجهز 
را بــه ارمغــان مــی آورد، نــه کشــف علت هــای مخفــی و پنهان را. ســپس 
گذشــت، وجود  مؤلــف دلیــل چنیــن درخواســتی از خداونــد را چنانچه 
که متن آنها اشــکال دارد یا مخالف  احادیث صحیح الســندی می داند 

قرآن کریم و یا دلیل قطعی دیگر اســت.29 

کردی  دیدگاه های مبنایی اسماعیل 
کــه می دانیم شــکل گیری دیدگاه ها و رســیدن به یک ســری  همــان طــور 
کنــون پــس از  نتایــج خــاص، بــر اســاس مبانــی و پیــش فرض هاســت. ا
روشن شدن مبانی اسماعیل کردی بجاست به تبیین دیدگاه های ایشان 

نیز پرداخته شود. 

کنار سنتی بودن آن 1. عقالنی بودن میراث پیشینیان در 
مؤلف بر اســاس مبنای نخســت خــود، یعنی کارآمدبــودن نقد محتوایی 
بــه جای نقد ســندی، بر این باور اســت که نقد محتوایــی حدیث ما را با 
که عقل را ســرکوب نمی کند و به نقل  گذشــته ای عقالنــی مواجه می کند 
که درخشــان، مترقی و پیشرفته  گذشته ای  صرف قداســت نمی بخشد. 
اســت و ناقد میراث حدیثی و از جمله بخاری و مســلم نباید در آن مورد 
تکفیر قرار گیرد. بنابراین دیدگاه باورمندان به گذشــته ها )= المتشــبثین 
بالماضــی( مبنــی بــر عدم جرئت بر نقد بخاری و مســلم از تــرس اینکه با 

کردی، ص 17.  28. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 
 29. همان

3. ضابطه مندبودن نقد محتوایی حدیث )بر مبنای قرآن و  گزاره های 
عقالنی(

وافــر  اهمیتــی  دارای  مطلــب  یــک  نقــل  از  پیــش  تدبــر  مؤلــف  نــگاه  از 
اســت، حــال آنکــه بســیاری از دانشــمندان پیشــین از این نکتــه غفلت 
یده انــد. نویســنده راه درمان هــر دو دیدگاه افراطی و تفریطی یادشــده  ورز
را کاربردی کــردن قواعــد علمــی دقیق در نقد متن احادیــث با به کارگیری 
کــه عالمان پیشــین حدیث برای  عنصــر عقــل می داند. همــان قواعدی 
کــه این همان چیزی  کید می کند  پذیــرش متــن آنها را وضــع کرده اند و تأ
است که ما به دنبال آن هستیم. ایشان معتقد است نقد کتب پیشینیان 
که نقد، نقدی زیربنایی،  چیز جدیدی به دنبال نمی آورد. مهم آن است 
علمی و مبتنی بر ُاُســس باشــد. نقدی مستند بر قرآن که »ال یاتیه الباطل 
مــن ای جهــه«. نقدی مســتند بر عقــل و مفاهیم عقلی و علمــی و... . در 
که مطرح می شــود نقدی درهم وبرهــم و بی ضابطه و بر  هــر صورت نقدی 

اساس معیارهای شخصی و فردی و سلیقه ای نیست.25 

4. ضــرورت نقد حدیث به دلیل رهیافت کذب در آن از عصر پیامبر 
)ص(

گردان  نویســنده با اســتناد به ســخن قاضی ابویوسف، از مشــهورترین شا
ابوحنیفه، درباره نهی از نقل احادیث شاذ، سرآغاز پیدایش پدیده کذب 
را از زمان پیامبر )ص( و حتی بسیار قبل تر از آن می داند.26 ایشان بر این 
که موارد  باور اســت که ســخن قاضی ابویوســف هشــداری اســت بر این 
کذب و نســبت دادن  شــاذ و غیر مشــهور می تواند به نوعی ناظر به همان 
دروغ بــه انبیــا باشــد. از این رو می بایســت حدیث رســول اهلل )ص( نقد و 
کــه آیات  بررســی شــود و بــا نگاهــی عقالنــی در آن تدبــر شــود؛ همان طور 
که  بســیاری از قرآن نیز انســان ها را به تعقل و تدبر فراخوانده و قلب هایی 

اهل تعقل نیستند را مذموم دانسته است.27

گــردآوری احادیث موافق و  5. لزوم داشــتن نــگاه جامع به احادیث ) 
مخالف(

گروه افراطی و نادرستی دیدگاهشان  که در نقد  از دیگر مبانی مهم مؤلف 
که در استنادات  کرد  از آن بهره برده اســت، می توان به این مطلب اشاره 
کــرد، مگــر اینکــه ســایر روایات  تنهــا بــه یــک روایــت نمی تــوان احتجــاج 

 25. همان، ص 9-8.
یوســف )خطاب به یک راوی( گفته اســت: احادیثی را ذکر کن   26. برمبنای این حدیث، قاضی ابو
کــه عامه مردم آن را می شناســند و از نقل احادیث شــاذ بپرهیز؛ چرا که ابــن ابی کریمه از ابوجعفر از 
رســول اهلل )ص( روایت کرده که پیامبراز یهود ســؤال کرد و ایشــان در پاســخ، احادیثی را به دروغ به 
حضرت عیســی )ع( نســبت دادند. سپس رســول اهلل )ص( به منبر رفت و خطاب به مردم گفت: 
پس از من احادیثی انتشار خواهد یافت. چنانچه حدیث عیسی )ع( منتشر شده است، اما چون 
ضوابط درستی برای نقل حدیث وجود نداشته، بنابراین دروغ در سخن ایشان راه پیدا کرده است. 
یش بیان می فرمایند:  سپس پیامبر )ص( این گفتار را به عنوان یک ضابطه در شناخت سخن خو
کم عنی یخالف القرآن فلیــس عنی«. )نحو تفعیل  کــم عنــی یوافق القرآن فهو عنی و مــا اتا »فمــا اتا

کردی، ص 11(. قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 
 27. ر.ک به: حج: 46، اعراف: 179، اسرا: 36.

در این میان اسماعیل کردی 
در  و  ســوری  نویسندگان  از 
تجدیدنظرطلبان  شــمار 
تالیف  با  که  است  اعتدالی 
مستند  و  وشــمند  ر کتاب 
نحــو تفعیــل قواعــد نقد 
دراســه  الحدیث؛  متــن 
بعــض  علــی  تطبیقیــه 
الصحیحیــن  احادیــث 
بــه دنبــال کاربردی کردن 
بــر  متــن  نقــد  قواعــد 
است. صحیحین  احادیث 

نگاهی به کتاب »نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث«
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مســتند دیگر این افراد، بر اســاس مبنای پنجم نیز قابل پاسخ است؛ چرا 
کــه ایشــان پیش از قضاوت دربــاره موضوعی همه روایــات هم مضمون با 

گشته اند.32   یکدیگر را ندیده اند و از این رو دچار تناقض و تعارض 

3. بدیهی و مسلم بودن انتقاد صحابه نسبت به یکدیگر
مؤلف احتمااًل بر اساس مبنای نخست خود، پدیده انتقاد و خرده گیری 
صحابــه بــه یکدیگــر را امــری مســلم می داند. بنا بــه گفته ایشــان آنها هم 
مثــل مــا انســان بوده اند، دچار فراموشــی می شــدند و یکدیگــر را متهم به 
فراموشــی می کردند، خودشان یکدیگر را نقد می کردند و از همدیگر خطا 
می دیدنــد. حتــی خلیفــه عمربن خطــاب تهدید می کــرد و ابوهریــره 33را 
یادگویی از رســول خدا )ص( نهی می کرد  شــالق و کتک می زد و او را از ز
و نیز عایشه بسیاری از منقوالت ابوهریره را رد می کرد و تصحیح می نمود 
کتاب خود به آنها  که مؤلــف در خالل مباحث  و نمونه هــای فراوان دیگر 
اشــاره کرده اســت.34 ایشــان بــرای اثبات ایــن کالم خود بــه کتاب هایی 
کــه مؤلفان آنها مــورد پذیــرش باورمندگان به گذشــته ها  اســتناد می کنــد 
گذشــته  که بســیار به  )= المتشــبثین بالماضــی( اســت؛ همــان افــرادی 

پایبندند و به هیچ رو آن را  نقد قرار نمی کند. 

4. مورد انتقاد واقع شدن روایات صحیحین از سوی ائمه اربعه
از نــگاه مؤلــف بیشــتر نقدهای موجود بر کتاب بخاری و مســلم از ناحیه 
گردان ایشان و نیز کسانی است که نزد این افراد  ائمه اربعه اهل تسنن، شا
ثقــه و قابــل اطمینان هســتند، پس دیگــر وجهی بــرای نپذیرفتن این گونه 
انتقادات از سوی باورمندان به گذشته ها )= المتشبثین بالماضی( و در 
کتاب های منتقدانه در این زمینه وجود ندارد.35 ایشــان در  نهایت انکار 
فصــل ســوم کتاب خود تحت عنوان »عدم اجمــاع امت بر صحت همه 
که صحت  منقــوالت صحیحین«36 به نمونه های فراوانی اشــاره می کند 
آنها ازسوی ائمه چهارگانه اهل سنت نقد شده است. در ابتدا به مذهب 
که در پذیرش احادیث بســیار  فکری ابوحنیفه )اهل رأی( اشــاره می کند 
ســخت گیر بودند و در صورت اثبات فســاد حدیث بدون هیچ اغماض 
نظر آن را وا می نهادند. برای نمونه ابوحنیفه با اســتناد به حدیث عبداهلل 
بــن مســعود، صحــت حدیث رفــع الیدیــن در رکــوع و بلندشــدن از آن را 

 32. همان، ص 15.
 33. گفتنی اســت دیدگاه همه اصالح طلبان نســبت به ابوهریره یکســان نیســت. برای مثال رشید 
کــه در پذیرش خبر واحــد دارد، ابوهریره را ســتوده و از او دفاع کرده اســت،  رضــا بــا همــه احتیاطی 
)جریان شناسی قران بسندگی، روشن ضمیر، ص 72، به نقل از مجله المنار( اما اسماعیل کردی 
و کســانی مثــل ابراهیم فوزی این نظر را ندارنــد و به همین دلیل کردی در فصل هفتم کتابش در رد 

که در ادامه خواهد آمد. منقوالت وی به ذکر دالیل خود به طور مفصل پرداخته است 
کردی، ص 8- 9.  34. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث ، اسماعیل 

 35.همان، ص 9-8.
 36. اســماعیل کــردی دالیــل ســقوط این اجمــاع را دو عامل می دانــد: یکی این کــه تمامی فرق امت 
محمدی بر ســر این موضوع یعنی صحت کلیه مطالب صحیحین، هم داســتان نیستند و دوم آن 
که حتی خود اهل ســنت در این مبحث نظر واحدی ندارند و انتقادات ایشــان به این دو کتاب در 
هر دو حوزه ســند و متن، گواه روشــنی بر این مطلب اســت )نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، 

کردی، ص47(.  اسماعیل 

گذشــته ای صرفــًا ســنتی و نقلــی مواجه شــوند که اثــری از درایت و عقل 
در آن نیســت و در نتیجــه انگشــت اتهــام به ســوی آنها نشــانه رود، هیچ 
وجه منطقی ندارد. همچنین گذشــته در ذات خود بســته نیســت، بلکه 
که نتوان به هیچ رو در آن  ایشــان طوری باب ورود به گذشــته را بســته اند 

کرد.30 نفوذ 

2. بدفهمــی در عبــارت »الصحیحان اصح الکتب بعد کتاب اهلل«، 
عامل اصلی یک سویه نگری ها در حدیث 

از نگاه مؤلف مهم ترین مستند کسانی که در بررسی های متعدد حدیثی 
کتاب هــا در حــق آنهــا  کتاب هــای صحیحیــن، ســنن و ســایر  ی  بــر رو
کــرده و با یک ســویه نگری هر حدیث ناســازگار با دســتاوردهای  کوتاهــی 
یخــی،  علــم جدیــد اعــم از دســتاوردهای طبیعــی، نجــوم، پزشــکی، تار
کرده انــد.  کلــی رد  جغرافیایــی، علــوم انســانی یــا جامعــه شناســی را بــه 
گفتار  حتــی برخــی از ایشــان این گونــه احادیــث را شــاهد و مســتندی بــر 
ناصواب خود، یعنی صالحیت نداشــتن دین اســالم از اساس برای ارائه 
راهکارهــای مؤثــر در عصــر حاضــر برشــمرده اند و از ایــن رو حقانیت دین 
که صحت  کرده اند. شــنیده های ایشــان از عالمان دینی اســت  را انکار 
کتــب ســنن را در قالــب عبــارت  تمــام روایــات صحیحیــن نســبت بــه 
کرده اند، اما حقیقت  »الصحیحــان اصح الکتب بعد کتاب اهلل« مطرح 
کــه اینها معنای دقیق ایــن کالم را درنیافته اند؛ چرا که مقصود  آن اســت 
عالمــان از صحــت در اینجــا، صحــت نســبی بــر حســب ظاهــر روایــت 
و با اســتناد به ســندهای آنهاســت و این هم برخاســته از شــروط دقیقی 
که مؤلفان صحیحین در انتخاب ســند و متن بیشــتر )و نه همه(  اســت 
گرفته شــده اســت. این شــروط در ناحیه ســند عبارت  کار  احادیــث بــه 
ی، ثبوت  است از عدالت، صدق، حفظ، میزان درجه ضبط و اتقان راو
یان در سلســله  مالقــات یا الاقل احــراز معاصرت و امکان اتصال بین راو
اسناد و در ناحیه متن، خالی بودن آن از شذوذ و علت. بنابراین صحت 
یادشــده، ناظر به صحت نســبی و اغلبی اســت و مراد از آن قطع و یقین 
بــه صــدور تک تــک الفــاظ صحیحیــن از لســان پیامبر)ص(  نیســت. از 
ایــن رو نفی صحت برخــی از احادیث صحیحین امــری عادی، طبیعی 
کــه ایجاد هاله ای از قداســت  و بالمانــع اســت. مؤلــف بر این باور اســت 
برای احادیث صحیحین چیزی اســت که به مرور زمان ایجاد شــده و در 
گذشته چنین ذهنیتی وجود نداشته است و احتمال می دهد که همین 
کتــاب اهلل« نقــش بســیار  کتــاب بعــد  جملــه »صحیــح البخــاری اصــح 
یادی در انتشــار این تفکر نادرســت و ایجاد چنین توهمی داشته، حال  ز
که آیات قرآن قطعی الصدور و روایات ـ  آنکه از این مســئله غفلت شــده 
کتابی باشدـ  ظنی الصدور است و بیشتر آنها نقل به  هر چه باشد و در هر 
معنا شده است و این دو قابل مقایسه با یکدیگر نیست.31 از نگاه مؤلف 

 30. همان، ص 9-8.
 31. همان، صص 33 به بعد.

نگاهی به کتاب »نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث«
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نقد و برریسکتاب

علــوم الحدیث به آن تصریح کرده اســت؛42 هــر چند ابن صالح احادیث 
کــه حافظ  کــرده، از جملــه احادیثــی  مــورد انتقــاد را از ایــن میــان اســتثنا 
دارقطنــی بــر آنها خرده گرفته که البته حافظ عراقــی )م 806( تعداد آنها را 
بســی بیشــتر از احادیث مورد نظر دارقطنی می داند. مؤلف در انتهای این 
مبحــث به این نکته اشــاره می کند که امام نــووی )م676( ادعای چنین 
اجماعی را از اســاس رد می کند و رأی ابن صالح را خالف نظر محققان و 
که در مواجهه با نقد حدیث، هیچ تفاوتی میان  اندیشمندانی می شمارد 

احادیث صحیحین و سایر کتاب ها قائل نیستند.43

6.قطعی الصدورنبودن تمام روایات صحیحین
کل روایــات صحیحین  مؤلــف دلیــل یــا شــاهد بــر قطعی الصدورنبــودن 
کتــاب، امــا در ســطوح متفــاوت  را وجــود احادیــث صحیــح در ایــن دو 
که مشــکالت عارض شــده متعدد بر  می دانــد. ایشــان بــر این باور اســت 
که ســبب شــده در صحیحن یا غیر این دو  متن و ســند احادیث اســت 
روایتــی در نهایت رتبه صحت باشــد یا به اصطالح صحیح لذاته باشــد 
و روایــت دیگــر با شــرایط ضعیف تــر؛ یعنی صحیــح ال لذاته )بــل لغیره( 
کید  که ظنی الصدوربودن روایات را تأ باشد. همین تقسیم بندی هاست 

و تقویت می کند و جایی برای صحت قطعی  آنها باقی نمی گذارد.

7. قابــل اصــالح بودن منشــأ شــکل گیری افراط وتفریــط در احادیث 
صحیحین 

ی کتاب های  که در بررســی های متعــدد حدیثی بــر رو مؤلــف کســانی را 
گــروه خــارج  کرده انــد از دو  کتاب هــا افــراط  صحیحیــن، ســنن و ســایر 
نمی دانــد؛ یــا در دیــن غیرمتخصص انــد یــا تعلیــم و آموزش های ایشــان 
ناتمــام بوده اســت و از همین رو در دانش هــای دینی، به ویژه علم اصول 
فقــه، اصــول، حدیث، لغت، بالغت و علوم عقلــِیِ برهانی از ژرف نگری 
که از جانــب این عده  الزم برخــوردار نیســتند. مؤلــف بــر این باور اســت 
که به قرار زیر اســت: 1.  مشــکالت اساســی در حوزه دین رخ داده اســت 
بــد فهمــی در احادیث و اســتنباط آراء و اندیشــه های نادرســت همچون 
تجســیم، قــول بــه جبــر یــا ارجــاء و ... بــر مبنــای همــان بدفهمی هــا. 2. 
قائل شــدن بــه برخی فتاوای شــاذ یــا افراطی 3. تاختن بــه مذاهب فقهی 
اربعه و ادعای مخالفت با یکی از این مذاهب، تنها به استناد احادیثی 
کــه در بخاری، مســلم و غیــره دیده اند. مؤلف همه مســتندات این عده 
کــه اســتنادهای ایشــان از چند  را ضعیــف می دانــد و بــر این باور اســت 
حالت خارج نیست. 1. تکیه بر ظواهر روایات صحیحین و غیر آن دو که 
البته همان ظاهر را هم به درســتی فهم نکرده اند 2. ِصرف توجه به الفاظ 
کــه در عیــن صحیح الســندبودن، متــن آنهــا دارای  روایــات صحیحیــن 
عیبــی پوشــیده و پنهان اســت. 3. اســتناد به روایتی مرجــوح و ضعیف 
کــه معنــای صحیح تــری از آن در غیر صحیحین آمده اســت، اما ایشــان 

ری، ص 176.  42. مقدمه فی علوم الحدیث، ابن صالح شهرزو
کردی، ص 38 -45.  43. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 

که بخاری و مســلم بارها از طرق متعدد این  زیر ســؤال می برد، در حالی 
حدیــث را از عبــداهلل بن عمر و دیگران نقــل کرده اند.37 خطیب بغدادی 
یخ بغداد خود با حدیثی دیگر، عدم تأیید چنین عملی  کتاب تار نیز در 
در نمــاز از ســوی ابوحنیفــه را نشــان داده اســت.38 نویســنده در ادامه به 
احادیــث متعــدد دیگری که از ســوی مالک، شــافعی و احمــد بن حنبل 
گرفته اشــاره می کند و هر یک  با معیارهای مختلف نقد حدیث صورت 
ی همچنیــن بــه محدثــان بزرگی چون  را بــه اجمــال توضیــح می دهــد. و
ی، ذهبی، عراقی، ســیوطی، ابن تیمیه و  ی، طحــاو دارقطنــی، ِمــّزی، نوو
یه دید خــود احادیث  کــدام به نحــوی و از زاو که هر  کــرده  دیگــران اشــاره 

کرده اند. صحیحین را بررسی رو نقد 

5.وجود نقل به معنا در احادیِث آحاد
هــر چنــد نقل نــص روایات، زمینه اســتنباط روشــن تر مســتند بــه الفاظ و 
نــوع چینــش معصــوم را بیشــتر فراهم می ســازد، اما نقل به معنــا برای اهل 
آن تجویز شــده است،39 در هر صورت متن نقل به معنا شده، در حقیقت 
که بسان نص معصوم نمی تواند  گفتار معصوم است  بازسازی شده ای از 
کــه بــر صحیــح بخــاری راه یافت،  راهگشــا باشــد و یکــی از انتقادهایــی 
فراوانی نقل به معنا در کتاب اوســت.40 بنابراین از نگاه اســماعیل کردی 
کــه احادیث، نقل به الفاظ  کرد  کیــد فراوان و جزمیت بیان  نمی تــوان با تأ
شــده اند در عیــن حــال نمی تــوان همــه آنچــه نقل بــه معنــا شــده را نیز رد 
نمــود.41 او هم چنیــن بخش عظیمی از روایاتی که به پیامبر )ص( نســبت 
داده شــده را اخبار آحاد می داند که توســط یک یا دو نفر نقل شده است. 
حتــی بیشــتر آنها را از نــوع حدیث غریــب می داند. ایشــان در مقدمه دوِم 
فصــل دوم به توضیح این ســؤال پرداخته که حدیــث صحیح، اما آحاد، 
یقیــن بــه صــدور متن حدیــث از پیامبــر را ایجــاد  می کند یا اینکــه ظن آور 
اســت؟ آن گاه با اســتناد به قول فقها و عالمان اصــول می گوید خبر واحد 
گر صحیح الســند باشــد، به تنهایی )و بدون وجود شاهدی دیگر(  حتی ا
هــر چنــد قابل عمل اســت، اما بیش از ظن و گمــان را افاده نمی کند. وی 
هم چنین در مقدمه سوم با نظر به این قاعده منطقی که خبر واحد ظن آور 
اســت، عنــوان می کند که عده ای از علما چنین مطــرح کرده اند که آنچه 
بخــاری و مســلم بر آن اتفــاق کرده اند، هر چند آحاد باشــد، اما مفید علم 
کتاب  که امت اسالمی، روایات این دو  قطعی است نه ظن؛ به این دلیل 
را تلقی به قبول کرده اند )اجماع امت(. آن گاه مؤلف مشهورترین فرد قائل 
کتابش المقدمة فی  که در  به این اجماع را ابن صالح شــهرزوری می داند 

 37. ر.ک به: سایر نمونه ها: نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل کردی، صص 56-51.
یخ بغداد، خطیب بغدادی، ج 13، ص 389.  38. تار

 39. در احادیــث در این بــاره از امــام پرســیده اند و ایشــان بــا شــرایطی آن را جایــز دانســته اند )کافــی، 
کلینی، ج1، ص 51، احادیث باب روایه الکتب و الحدیث؛ فضل الکتابه و التمسک بالکتب(. 

یخ حدیث، جمشیدی، ص357-340. درباره نقل به معنا و عوارض آن، ر.ک به: تار
یخ و منابع حدیثی، علی نصیری، با  اندکی تغییر، ص 211.  40. آشنایی با تار

کردی، ص 12.  41. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 
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مواجه شده اند. از این رو روایات دارای علت یا اشکال در متن را مادامی 
که راهی برای جمع یا تأویل آن وجود داشته به راحتی پذیرفته اند. دقیقًا 
در تایید همین شــیوه اســت که بیشــتر موارد نقد متن، از کشــف خطا در 
برخــی واژگان متــن فراتــر نرفتــه اســت؛ خطاهایی چون تشــخیص الفاظ 
مقلوب، مدرج، مصّحف،49 شــاذ مخالف با ثقات و .... . ســپس یادآور 
می شــود ایــن نکته ای اســت که افراد دیگــر از جمله احمد امین و رشــید 

کرده اند.  رضا نیز به آن اشاره 

مؤلف در ادامه به حقیقتی اشاره می کند که بسیار مهم است و آن اهتمام 
بیشتر متکلمان به ویژه معتزله و نیز فقیهان به ویژه حنفی ها به قواعد نقد 
که محدثان، خود پایه گذار آن بوده اند. این سنخ از متکلمان  متن است 
و فقیهــان حتــی برخــی قواعد علمی دقیــق دیگر را نیز بــه مجموعه قواعد 
پیشین افزوده اند و از این طریق آن را غنی ساخته اند و البته چنین تفاوت 
کاماًل طبیعی و برخاســته از مبانی فکری عقل گرا  رویکردی از نگاه مؤلف 
گروه اســت. توضیــح مطلب اینکه چه بســا هیبت و  یــا نقل گــرای این دو 
قداســت حدیــث، خــود عاملی بوده بــرای هــراس از نقد متنــی حدیث و 
کرده اند. ترس از  نزدیک نشدن به آن،50 از این رو به تأویل مبهمات بسنده 
اینکه مبادا نقد متنی حدیث صحیح السندی که نزد عامه محدثان مورد 
گیرد برای دشمنان دین و منکران سنت  پذیرش اســت، دســتاویزی قرار 
نبوی نیز می تواند به عنوان عامل دیگر مطرح باشد، اما در این میان آنچه 
مؤلــف را به ســوی دفاع جدی از نقد متنی حدیث ســوق می دهد، همانا 
کــه معتقد اســت وضعیــت امروز بــه حقیقت  کالم صائــب خــود اوســت 
متفاوت از گذشــته اســت. امروز عصر علم و بحث و تحقیق است و نقد 
علمی صحیح، اما بدون غرض در حقیقت دفاع از سنت نیست، بلکه 
نجات جوانانی اســت که در شــبهه تردید در اصل ســنت شاید هم اصل 

پا می زنند!.51  دین و اساس آن دست و

همه سخن مؤلف از اینجا به بعد تا انتهای کتاب، بیان نمونه هایی از متون 
احادیث صحیحن است که از نگاه او یا حکم به صحت آنها )به هیچ رو( 
ممکن نیســت یا صحیح اند، اما برخی الفاظ آن به ســبب علتی خاص از 
صحت برخوردار نیســت. ایشان در این بخش در قالب چهار محور کلی، 

دیدگاه خود در نقد متن احادیث صحیحین را تبیین کرده که عبارتند از:
الف( اشتمال برخی الفاظ حدیث بر معلومات علمی52 یا تاریخی اشتباه.

 49. در ایــن زمینــه می تــوان از کتاب هایــی یاد کــرد که به بیان ایــن نوع اشــتباهات پرداخته اند؛ مثل 
اینکه العالء بن االسود صحیح نیست و منظور االسود بن العالء بوده است )بیان خطأ البخاری، 
یة الحضرمي  یة الحضرمي صحیح نیست، بلکه عرابي بن معاو رازی، ص 107( و یا غرابی بن معاو

که فراوان است. درست است )همان، ص 99( و سایر موارد از این دست 
یــد در کتاب مفهــوم النص اشــاره کنیم که در   50. در اینجــا مناســب اســت بــه کالم نصــر حامد ابوز
کــه بــرای فارســی زبانــان نگاشــته عواملــی چــون نگرانی هــای بی دلیــل و ترس ناشــی از  مقدمــه ای 
کم ایمانــی و کمبــود بضاعــت فکــری و عقلی را مانــع هرگونه پژوهــش علمی در متن قــرآن و میراث 

ید، ص 32(.  گذشتگان می داند )معنای متن، نصر حامد ابوز
کردی، ص 173-168.  51.  نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 

ک با تعبیر   52. مؤلف در صفحه 181 کتاب خود عنوان می کند که سیدمحمد رشیدرضا از این مال
کرده است. »مخالفت با واقع« نیز یاد 

کــه تمام الفــاظ صحیحین را  از آن رو 
حجــت قطعــی و انــکار ناپذیــر تلقی 
می کنند، جــواز اســتنباط هر مطلبی 
را بر اساس ظاهر همین الفاظ به خود 
می دهنــد و هرگــز حاضــر نیســتند بــه 
کتاب هــا و مصــادر دیگــر نیــز اعتماد 
گویــا ایشــان ایــن واژه هــا را بــه  کننــد. 
کــه »ال  مثابــه وحــی الهــی می داننــد 
یاتیــه الباطل مــن بین یدیهــا و ال من 

خلفها«.44 

 بخــش پنجــم: قواعــد نقــد متــن از 
کــردی و تطبیق آن بر احادیث  نگاه 

صحیحین
کار میدانی و عملی  ایــن بخش آغــاز 
مؤلــف اســت. ایشــان پیــش از ورود 
بــه بحث اصلی خــود دو محــور ذیل 
را مــورد توجــه قــرار داده و مطالبــی را 
دربــارۀ آن توضیــح می دهــد. طبیعی 
ی مبتنی بــر همیــن دو موضوع باشــد:  کــه پایــه نقدهــای بعــدی و اســت 
گذشــت، توافــق عالمــان حدیث بر  محــور نخســت. چنانچه پیشــتر نیز 
که صحت ســندی لزومًا تاییدگر صحت متنی نیســت  این نکته اســت 
ی، ابن  و در تأییــد ایــن کالم بــه ســخن عالمانی چــون ابن صالح،45 نــوو
ی47 و ... اســتناد کرده اســت. محور دوم  یه، ابن کثیر،46 ســخاو قیم جوز
که در متن حدیث صحیح الســند، علت هایی  تأییدگر این نکته اســت 
از جمله مخالفت با حکم عقل، نص قرآن یا ســنت متواتر، اجماع یا هر 
که صحت متن را  دلیل قطعی دیگر، برخورداری از انفراد و... وجود دارد 

خدشه دار می سازد.48 

کــه در میــزان تطبیــق ایــن قواعــد، میان  ایشــان در ادامــه یــادآور می شــود 
متکلمــان و فقیهــان از یــک ســو و اهل حدیث از ســوی دیگر و همچنین 
ی در توضیح این مطلب به  میان پیشــینیان و متأخران تفاوت اســت. و
که با وجود چنین قواعــد دقیقی برای نقد متن،  ایــن نکته اشــاره می کند 
محدثان در میدان عمل به قواعد نقد سندی اهتمام بیشتری داشته اند، 
بــه ویــژه در مــواردی که با روایات صحیحین و کتب مشــهور و مورد قبول 

 44. همان، ص 16.
ری، ص 38، »هذا حدیث صحیح االســناد و ال   45. مقدمه فی علوم الحدیث، ابن صالح شــهرزو

یصح لکونه شاذا او معلاًل«.
 46. اختصار علوم الحدیث، ابن کثیر دمشقی، ص 32، »والحکم بالصحه او الحسن علی االسناد 

ال یلزم منه الحکم بذلک علی المتن، اذ قد یکون شاذًا او معلاًل«.
 47. فتــح المغیــث،  ســخاوی، ج1 ص 161، »ال تــالزم بیــن االســناد و المتــن اذ قــد یصح الســند او 

تصال و العداله و الضبط  دون المتن لشذوذ او عله«. یحسن الستجماع شروطه من اال
کردی، ص 168-165.  48. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 

از دیگر مبانــی مهم مؤلف 
و  افراطی  وه  گــر نقد  در  که 
نادرستی دیدگاهشان از آن 
می توان  اســت،  برده  بهره 
کرد  اشــاره  مطلب  این  به 
یک  به  تنها  استنادات  در  که 
وایــت نمی توان احتجاج  ر
کــرد، مگــر اینکه ســایر 
وایات صحیحین و غیر آن  ر
بررسی شده باشد و واژگانی 
که ممکن است در تعارض با 
مورد  نیز  باشند  الفاظ  سایر 
باشــند.  گرفته  قرار  توجه 
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اســت، به لحاظ اســتعمال واژه قرآن در آن و ناهماهنگی این واژه با عصر 
حضــرت داود)ع( می توانــد بــا معیــار »تعارض بــا مســلمات تاریخی« نیز 
قابــل نقــد باشــد. در تأیید همیــن نکته، مؤلــف توجیه شــارحان مبنی بر 
اینکــه منظــور از قرآن در ایــن روایت زبور اســت را نمی پذیرد، چون تأویلی 
که همان  اســت خــالف ظاهر لفــظ و فهم تمامــی مســلمانان از واژه قــرآن 
معنــای معهــود اســت.56 حدیث چهارم نیــز 57 به نوعی هــم در تعارض با 
عقل اســت و هم با شــأنیت انبیا بسیار ناســازگار، اما از آن رو که مؤلف در 
کت معنایی حدیث و  توضیحات خود اســتعمال الفاظ آن را دلیل بر رکا
گرامی اسالم بسیار بعید  صدور چنین واژگان ناپسندی را از لسان پیامبر 
که آیا  یم،58 اما نکته اینجاست  ک می آور دانسته، ما نیز آن را ذیل این مال
خداوند هیچ راه بهتری برای اثبات عدم پیسی پیامبر خود نداشته است 
گرامی اسالم  که با مقام و جایگاه پیامبر  ؟! حدیث پنجم59 در عین حال 
در تعارض است، به اعتقاد نگارنده به طور غیرصریح در تعارض با نص 
قرآن نیز می تواند باشد. به گفته مؤلف از آن رو که ظاهر این حدیث متروک 
اســت، برخــی در توجیــه آن، چنان کــه عــادت شــارحان حدیــث اســت، 
که آیه مورد استناد درحدیث،  گرفتار تأویالت متعدد شده اند، اما از آنجا 
اصاًل داللت بر شک حضرت ابراهیم)ع( ندارد، بلکه نمایانگر درخواست 
ایشــان بر مشــاهده عینی احیای مردگان به دلیل انتقال از علم الیقین به 
عین الیقین است، بنابراین هیچ یک از تأویالت یادشده صحیح نیست 
و در اصل نمی توان شــک را حتی به حضرت ابراهیم)ع( نســبت داد، چه 
رسد به پیامبر گرامی اسالم؟ 60 نمونه دیگر که متن حدیث به گفته مولف 
به طور صریح مخالف با نص قرآن است، مضمون حدیث هفتم61 است 
گناهان مســلمانان اســت.  کتاب در مقابل  که بیانگر عقوبت دیدن اهل 
این گونــه احادیــث چنانچــه پیداســت در تعــارض یقینی با آیــات قرآن از 
جملــه »....وال تــزر وازر ...« )نجم: 38(، )فاطر:18( و »... من یعمل ســوء 
یجز به ..... و من یعمل من الصالحات .... یدخلون الجنه ....« )نســاء: 

123-124( است و در نادرستی آنها تردیدی نیست.62 

کردی، ص 187.  56. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 
 57. ظاهرًا ماجرا این گونه  بوده اســت که چون موســی همیشــه خودش را بســیار می پوشاند تا چیزی 
ز  از پوســت بدنش دیده نشــود، بنی اســرائیل وی را متهم به پیســی و برص می کردند تا اینکه یک رو
آن حضــرت بــه هنــگام اســتحمام  لباس خود را به روی ســنگی می نهند و پس از مدتی آن ســنگ 
که می دود و مدام عبارات ثوبی حجر، ثوبی حجر را برزبان  فرار می کند و حضرت موســی در حالی 
می رانــد تــا لبــاس خــود را از ســنگ بازســتاند، بنی اســرائیل زشــتی های وی را مشــاهده می کنند و 
درعین حال می فهمند که عیبی در بدن ایشان نیست )صحیح بخاری، ج 4، ص 129؛ صحیح 

مسلم، ج 1، ص 183(.
کردی، ص 192-191.  58. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 

ید: نحن أحق بالشک من ابراهیم  گرامی اسالم می گو که در آن ابوهریره به نقل از پیامبر   59. حدیثی 
اذ قــال »رب أرنــی کیــف تحیی الموتــی ...«.  )صحیح بخاری، ج 5، ص 163؛ صحیح مســلم، 

ج 1، ص 92(.
 60. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، ص 193.

یند: »ال یموت مســلم  اال ادخل اهلل مکانه یهودیًا أو نصرانیًا فی النار« یا »یجی   61. احادیثی که می گو
ء یــوم القیامــه نــاس مــن المســلمین بذنوب أمثــال الجبــال فیغفر اهلل لهــم و یضعها علــی الیهود و 

النصاری« )صحیح مسلم، ج 8، ص 105(.
کردی، ص 198.  62. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 

کــت معنایــی حدیــث، تعــارض بــا عقــل، مخالفــت بــا قــرآن و  ب( رکا
که در شان ایشان نیست.  نسبت دادن اموری به انبیاء 

که تأویل و  گونه ای  ج( اشــتمال روایت بر برخی الفاظ بیانگر تجســیم به 
حمل آن بر مجاز بسیار دشوار است.

که به دلیل نســبت دادن برخــی امور غیرقابل انطباق با مقام  د( احادیثی 
گرامی اسالم قابل پذیرش نیست. ق عظیم، یعنی پیامبر 

ُ
صاحب ُخل

ک هــای نقد محتوایــی خــود را از یکدیگر تفکیک  کــه مؤلف مال از آنجــا 
نکــرده، حتــی ذیــل برخــی از ایــن عناویــن، معیــن نکــرده احادیــث را با 
که قواعد مورد اســتفاده ایشــان را سامان  کدام معیار نقد نموده، ما برآنیم 
یم تــا افزون بر نظم  گانه بیاور ینی مشــخص و جدا داده و بــه صــورت عناو

گردد. بخشیدن به مطالب، پی جویی آن برای مخاطب نیز آسان 

در بخش الف مؤلف به پنج روایت اشاره کرده که از نگاه وی برخی عبارات 
آن به سبب دربرداشتن اطالعات علمی یا تاریخی اشتباه ناصحیح است. 

راوِی این روایات غالبًا ابوهریره، ابوذر و انس بن مالک هستند.53    

که همه آنها  کرده  مؤلف در بخش ب54 در مجموع به هفت روایت اشاره 
جز یکی، به نقل از ابوهریره از پیامبر)ص( است. چنانچه گذشت ایشان 
در هیــچ یــک از ایــن موارد معین نکرده که حدیث مــورد نظر در تعارض با 
کدام معیار نقد حدیث اســت. طبیعی است برخی احادیث می تواند در 
که در این صورت آن را یادآور شــده و  ک باشــد  تعارض با بیش از یک مال
بــر اســاس قرائن موجود و فهــم خود به تفکیک آنهــا پرداخته ایم. احادیث 
ک ها نیز هســتند.  این بخش افزون بر موارد یادشــده، قابل نقد با ســایر مال
بــرای نمونــه حدیــث نخســت55 وی در عین حــال که در تعــارض با عقل 

 53. برای نمونه بنگرید به حدیث نخســت )...اذا هلک کســری فال کســری بعده و اذا هلک قیصر 
فــال قیصــر بعده ...، صحیح بخاری، ج 4، ص 50 و  صحیح مســلم، ج 8، ص 186( که مؤلف 
توجیه شــارحان حدیث و ســعی ایشــان در رفع اشکال موجود در حدیث را معقول، اما به این دلیل 
کــه حدیــث را از معنــای ظاهــری آن خــارج می ســازد، قابل قبــول نمی دانــد؛ چرا که ظاهــر حدیث 
مطلق اســت و مقید به شــهر خاصی نشــده اســت. از نگاه وی شــارحان برای پذیرش حدیث دوم 
که شگفتی هر فرد و از جمله مؤلف  کرده اند  گرفتار احتماالت و ظنون مختلف  نیز آنچنان خود را 
ید: »کأن الحدیث قرآن منزل!!«. مولف در نقد محتوایی حدیث  برانگیخته می شود تا آنجا که بگو
ســوم )اینکه خورشــید پس از غروب کردن در کجا مســتقر می شــود؟( بر اســاس یک حدیث مکان 
اســتقرار خورشــید، با اســتناد به آیه »والشــمس تجری لمســتقر لها« تحت عرش الهی معرفی شده 
و حدیث دیگرآن را خوِد زمان طلوع خورشــید دانســته به این معنا که پس از غروب کردن به ســمت 
نقطــه طلــوع مــی رود تا از همان جــا مجددًا طلوع کنــد )صحیح بخــاری، ج 6، ص 30 و صحیح 
مســلم ، ج 1، ص 97((، به ســه روایت که ســؤال در آنها یکســان، اما پاســخ متفاوت اســت اشاره 
می کنــد و آنهــا را بــه لحــاظ واژگانــی دارای تضــارب و تعارض و به لحــاظ معنایی مخالــف با علم 
جغرافیا می داند و این نکته را نیز متذکر می شــود که جمهور مفســرین ســلف آیه »والشــمس تجری 
لمستقر لها ...« )یس، 38( را مطابق تفسیر صحیحی که مقتضای ظاهر آیه است تفسیر کرده اند. 
به این معنا که خورشــید پیوســته روان اســت تا آن گاه که با فرارســیدن اجلش به استقرار و سکونی 
که برای آن تعیین شده برسد، نه بر اساس معنای ذکر شده در این گونه احادیث )نحو تفعیل قواعد 

کردی، ص 182-178(. نقد متن الحدیث، اسماعیل 
 54. مؤلــف همــه احادیــث این بخش را ذیل همان عنوان کلی که به عنــوان محور دوم کار او معرفی 

کند. رده است بدون آنکه آنها را از یکدیگر تفکیک  شد آو
یــن اســب بــر  گــذاردن ز یــد: حضــرت داود ع )کل( قــرآن را در فاصلــه زمانــِی   55. ایــن حدیــث می گو
ز نهی  پشــت آن قرائت می کرد؛ در حالی که می دانیم رســول خدا ص از ختم قرآن در کمتر از ســه رو

فرموده اند )صحیح بخاری، ج 4، ص 133(.

نگاهی به کتاب »نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث«
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نقد و برریسکتاب

اســت،68 امــا بیــن نــکات ظریــف بالغی آیــه با حدیــث یادشــده تفاوت 
گفته او این تفاوت از نگاه واضع حدیث دور  که به  بســیاری قائل اســت 
گزارش از وســعت بیکران جهنم اســت،  مانده اســت. آیه شــریفه در پی 
بــدون آنکــه مخاطب حقیقــی ای برای جهنم قصد کرده باشــد،69 )حال 
یت این احادیث، مخاطب قراردادن خدا و نسبت دادن امور  آنکه محور
عجیب به اوست(، برخی از این روایات نیز اعوربودن را از چشم خداوند 
نفــی می کند.70 ســایر روایــات هر یک اموری چون داشــتن انگشــت های 
پنج گانــه دســت،71 داشــتن دســت چپ و راســت، داشــتن منزلــی برای 
زندگی،72 تعیین مکان و اثبات علّو مکانی73 و .... را برای خداوند اثبات 
می کنــد. محدودکــردن خداوند به مکانی خاص، آن هم از جانب پیامبر 
که در حدیث اخیر به آن اشــاره شده است.  گرامی اســالم مطلبی اســت 
یه بن حکم ســلمی نزد پیامبر)ص(  بــه ایــن صورت که فردی بــه نام معاو
ی در پی ایجاد  می آیــد و از ایشــان درباره کنیزش و چگونگــی آزادکردن و
ی  یک اتفاق ســؤال می کند. از آنجا که شــرط آزادی کنیز، اثبات ایمان و
بــوده پیامبــر)ص( از او ســؤاالتی می کنــد از جمله: »أیــن اهلل؟ قالت: فی 
الســماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رســول اهلل«. آن گاه می فرماید: او را آزاد 
کــردی، بیهقی این حدیــث را رد  گــزارش  کــن، چــون مؤمن اســت. بنا به 

یننــي اهلل بأبي بکر وعمــر« ابن جوزی  فأوحــی اهلل عــز وجــل إلــی الجنــة أن قولي : بل لي الفضــل إذ ز
کثیرة ... . )الموضوعات، ابن جوزی، ج 1، ص 323( ید: هذا حدیث موضوع وفیه محن  می گو

 68. االسماءو الصفات، بیهقی، ج 3، ص 503-502.
کردی، ص 208-207.  69. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 

 70. در این گونــه روایــات پیامبــر)ص( فرموده انــد: هیــچ  نبــی ای مبعوث نشــد، مگر بــرای آنکه امت 
گاه باشید که بر خالف آنها خداوند کور و نابینا نیست )صحیح  نابینای کذاب خود را انذار دهد آ
بخــاری، ج 8، صــص 103و 172( در روایتــی مشــابه ایــن روایــت نیــز از طریــق مقایســه ناهمگــون 
خداونــد بــا دجــاِل مدعــی الوهیت، خداوند را بینــا و او را کور و نابینا معرفی کرده اســت )صحیح 

مسلم، ج 8، ص 195(.
که یکی از عالمان یهود نزد پیامبر رسید   71. در این حدیث از عبداهلل بن مسعود چنین روایت شده 
ز قیامت آســمان ها را با یک انگشــت خود، زمین را با یک انگشت،  و به ایشــان فرمود خداوند در رو
ک را با یک انگشت و سایر مخلوفات را با انگشت دیگرش نگه  کوه ها را با یک انگشت، آب و خا
مــی دارد ... . پیامبــر)ص( از ســر تعجب به این ســخن وی می خندد و البتــه آن را تصدیق می کند 
یات  بــه اســتناد آیــه »و ما قدروا اهلل حــق قدره واالرض جمیعــا قبضته یوم القیامه و الســموات  مطو
بیمینه« ... )زمر: 67( )صحیح بخاری، ج 6، ص 33 و صحیح مسلم، ج 8، ص 126( مؤلف 
به نقل از ابن حجر در شرح حدیث یادشده در فتح الباری این گونه احادیث را در شمار اسرائیلیات 
یادتی از ســر  یــژه عبــارت »تصدیقــا له« را که در بســیاری از طرق ذکر نشــده اســت، ز دانســته و بــه و
حــدس و گمــان از جانــب خــود راوی می دانــد وگرنه تعجــب پیامبــر)ص( از این گفته ها و ســپس 

تصدیق آن چه وجهی دارد؟ )فتح الباری، ابن حجر عسقالنی، ج 13 ، ص 336(.
ز قیامت  و طلب شفاعت   72. در این حدیث بسیار طوالنی صحبت از محبوس بودن مؤمنان در رو
ید: چون مؤمنــان نزد هر  ایشــان از انبیــای الهــی اســت. انس بن مالــک به نقــل از پیامبــر ص می گو
یش راندند  ری گناهــان خود، مومنان را از محضــر خو یــک از انبیای الهی رســیدند، ایشــان با یادآو
تــا اینکه به نزد پیامبر ص می رســند. ایشــان برای طلب مغفرت برای مؤمنــان، از خداوند در حالی 
رود می گیرد و خداوند هم اذن می دهد و چون بر خداوند وارد می شــود، بر  کــه در منزلــش بــود اجازه و
او ســجده می کنــد و در نهایت خــدا به پیامبر)ص( قول می دهد که همه را وارد بهشــت کند، مگر 
آن کــس کــه قــرآن او را حبــس کنــد. ســپس پیامبر)ص( ایــن آیه شــریفه را تالوت نمود: »عســی أن 
تی کــه مؤلف ذیل این  یبعثــک ربــک مقامــا محمودًا« )صحیح بخاری، ج 8، ص 184(. اشــکاال
ر شــده جز یکی که ناظر به تشــبیهی بودن ذات خداســت، همه ناظر به شــأن انبیای  حدیــث یــادآو
الهی و تناقض عبارات حدیث با این شأن و جایگاه است )نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، 

کردی، ص 215-214(. اسماعیل 
 73. صحیح مسلم، ج 2، ص 71.

مؤلف در بخش ج به نقد روایت هایی پرداخته که الفاظ آنها بیانگر اعتقاد 
به تجسیم است، به گونه ای که تأویل یا حمل آن بر مجاز متضمن تعسف 
و دشــواری بســیار اســت. به نظر نگارنــده این قاعده می توانــد ذیل مبنای 
»تعارض با قرآن« نیز قرار گیرد؛ چون بسیاری از آیات قرآن نافی جسمانیت 
پروردگارند،  پس روایات بیانگر تجسیم به وضوح در تعارض با قرآن است. 
ایشــان بــرای ورود بــه ایــن بحث بــا ذکر این نکتــه که جمهور مســلمانان با 
وجود اختالف در دیدگاه های فکری و مذاهب فقهی، ساحت پروردگار را 
با استناد به نصوص متعدد قرآن63 از هر گونه جسمانیت و نیز هر ویژگی که 
پشتوانه مادی دارد منزه می دانند، در پی اثبات لزوم بطالن احادیثی است 
کــه در تعــارض با این گونه آیات  هســتند و به هیچ رو قابل تاویل نیســتند؛ 
چــون قــرآن هم قطعی الصــدور و هم قطعی الدالله اســت و در این مســئله 
کــه تأویالت باید  هیــچ تردیدی نیســت. مؤلــف همچنین یادآور می شــود 
مبتنی بر دلیل باشد و هر گونه انصراف از معنای ظاهر که با تعسف همراه 
کــه باطنیــان دارنــد، نمی تواند در شــمار تأویالت  شــد، همچون شــیوه ای 
صحیح به شمار آید. بنابراین جای هیچ نگرانی برای آنها که قائلند چون 
باب تاویل باز شود، آن گاه جایز خواهد بود هر حدیثی از ظاهرش منصرف 

گردد باقی نخواهد ماند.64 

که الزمه پذیرش همه  کرده  مؤلف در این بخش به دوازده حدیث اشــاره 
آنها اعتقاد به جسمانی بودن پروردگار است. برای نمونه برخی از آنها برای 
پروردگار صورت قائل شــده65 و برخــی دیگر بیانگر پا و قدم برای خداوند 
است.66 مؤلف به نقل از حافظ بیهقی حدیث اخیر را در شمار احادیث 
موضوعــه ای دانســته67 که مرتبط بــا آیه »یوم نقول لجهنــم ....« )ق: 30( 

 63. ر.ک به: آیات: شوری:11، اخالص: 4، مریم: 65، و ... . بنا به گفته مؤلف عقل نیز به طور قاطع 
لت بر تنزیه خداوند از جسمانیات داشته باشد. می تواند دال

 64. نحــو تفعیــل قواعــد نقــد متن الحدیــث، ص 199-201. مؤلف در این بخــش از کتاب هایی یاد 
یالتشان نیز صحیح و ضابطه مند است و  می کند که در عین رفع توهم از آیات به ظاهر متشابه، تأو
یل نیست؛ از جمله »مشکل الحدیث و بیانه« حافظ ابوبکر بن فورک و دفع شبه  خارج از قواعد تاو
التشــبیه ابن جوزی و اســاس التقدیس فخررازی. برای نمونه ابن جوزی در صفحه 14 کتاب خود 
یل ضابطه مند ثواب را برای آن ارائه  از احمد بن حنبل در مواجهه با آیه »وجاء ربک« یاد کرده که تأو
یل صــورت در حدیث »ان اهلل تعالی خلق  داده اســت و همچنیــن فخــر رازی و ابن فورک که در تأو
ادم علی صورته« وجوه مختلف را بیان می کنند و در نهایت وجه و صورت داشتن از خداوند را نفی 
یل برده  می کننــد و این گونــه احادیث را در شــمار روایات متشــابه می دانند که باید به درســتی بــه تأو
شود و به ظاهر آن اکتفا نشود )اساس التقدیس، فخرالدین رازی، ص 110-120؛ مشکل الحدیث 

و بیانه، ابن فورک، ص 42 به بعد(.
ز قیامت در قالب صورتی غیرمتعارف ظاهر می شــود و چون  ید: خداوند در رو  65. حدیثی که می گو
انســان ها او را نمی شناســند، صورت خود را به شــکلی که برای ایشــان شــناخته شــده باشد تغییر 

می دهد. )صحیح مسلم، ج 1، ص 113 و صحیح بخاری، ج 7، ص 205(
ید: بهشــت و جهنم هریک به خداوند شــکایت کردند. بهشــت گفت ای خدا   66. روایاتی که می گو
گفت: چرا فقط متکبران وارد من می شوند؟ خدا  چرا تنها ضعیفان را بر من وارد می کنی؟ و جهنم 
هم در پاســخ فرمود: ای بهشــت تو رحمت من و ای جهنم تو عذاب من هســتی و هر که را بخواهم 
وارد تو )جهنم( می کنم، جهنم گفت )این همه در من هستند( باز هم کسی هست؟  ... تا اینکه 
گفت: بس اســت،  کند، آن گاه جهنم  خداوند پای خود را داخل جهنم نهاد تا تمام فضای آن را پر 

بس است ... )صحیح بخاری، ج 7، ص 225 و صحیح مسلم، ج 8، ص 152(.
 67. حدیثی شــبیه به این مضمون در کتاب الموضوعات در شــمار احادیث موضوع دانســته شــده 
اســت: عــن أبــي هریرة عــن النبي صلی اهلل علیه وســلم قال : " تفاخــرت الجنة والنــار فقالت النار 
للجنــة: أنــا أعظــم منک قدرا ، قالــت: ولم ؟ قالــت: الن في الفراعنــة والجبابرة والملــوک وأبناءها، 

نگاهی به کتاب »نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث«
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نقد و برریسکتاب

کــه به طور  مولــف در بخــش دال ابتــدا به آیاتــی از قرآن80 اســتناد می کند 
واضــح و روشــن، عظمــت اخــالق پیامبــر)ص( و بلندمرتبگــی جایــگاه 
کــه در  ایشــان را یــادآور شــده و آن گاه هــر روایــِت موجــود در صحیحیــن 
تعــارض بــا این گونــه آیــات باشــد را غیرصحیح می دانــد. ایشــان در این 
که بــه نقل از انس بن مالک، عائشــه و  کرده  بخــش بــه پنج روایت اشــاره 
یکــی نیز منقول از ابن عون اســت. در برخی از این احادیث پیامبر)ص( 
که هنوز اتهامش ثابت نشــده و از خودش دفاع  دســتور می دهد تا فــردی 
گردن بزنند.81 در برخی دیگر صفات اخالقی ناپسندی همچون  نکرده را 
غضب کــردن، لعن، نفرین، ســّب و دشــنام دادن به پیامبر)ص( نســبت 
داده شــده اســت،82 حــال آنکه بنا بــر روایاتی همچون »ســباب المســلم 
کقتلــه«،84 »انمــا الغضــب مــن  کفــر«،83 »لعــن المومــن  فســوق و قتالــه 
الشــیطان«85 و همچنیــن آیــات صریح قرآن،86 نمی توان ارتکاب فســق و 
گرامی اســالم که خود معصوم و اســوه  امــور ناشایســت دیگــر را به پیامبــر 
حسنه است نسبت داد.87 برخی دیگر نیز وقوع جهاد ابتدایی88 از سوی 
کــه در تعارض  پیامبــر ص در جریــان غــزوه بنــی المصطلــق را به گونه ای 
کامل با روح اســالم، ســنت قطعی پیامبــر)ص( و همچنین آیات مربوط 
به تشــریع جهاد اســت برای ایشــان اثبات می کند، حال آنکه بنا به گفته 
یخ، ســیره و طبقاِت  کتب تار که در  گزارش مربوط به این جریان  مؤلف، 
 منطبق بر تعالیم اســالم در رابطه با جهاد اســت، 

ً
متقدمان89 آمده، کامال

اما تنها به این دلیل که سند روایت ابن اسحاق مرسل است، ضعیف به 
شمار آمده و در نتیجه روایت موجود در بخاری و مسلم به دلیل صحت 
که از عائشه نقل  گروهی از این روایات نیز  سندی بر آن ارجحیت دارد.90 

 80. ر.ک به: )قلم: 4(، )انبیاء: 107(، )آل عمران: 159(، )احزاب: 21(، )توبه: 128( و... .
که متهم به زنا با   81. این حدیث فقط در صحیح مسلم آمده )ج 8، ص 119( و درباره فردی است 
همســر رســول خدا)ص( بود. از این رو پیامبر)ص( به حضرت)ع( فرمان داد که: »اذهب فاضرب 
عنقــه« و چــون علــی)ع( نزد آن فرد رســید متوجه شــد کــه وی آلت ذکور نــدارد، بنابراین از کشــتن 
ی علی صحیح مسلم ، ج17  وی منصرف شــد. مؤلف ســخن کسانی همچون نووی )شرح النوو
، ص 119( کــه بــه چنیــن حکمــی راضی شــده و آن را جایز دانســته اند، بــا این توجیه که شــاید فرد 
مذکــور در شــمار منافقیــن بــوده و به دلیل دیگری غیر از این دلیل مســتحق قتل بــوده را با قطعیت 
رد می کنــد و معتقــد اســت پیامبر ص به قتــل منافقان نه تنها فرمان نداده بــود، بلکه از آن نهی هم 
کردی، ص 228( و چنین نقل می کند  کرده بود )نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 
کــه عیــب فاســد این گونه احادیث کافی اســت تا آنها را نپذیریم و چنانچه کســی آنهــا را تأیید کند 
اهــل حدیــث اســت، نــه اهل درایت و فهــم حدیث )به نقل از الســنه النبویه بین اهــل الفقه و اهل 

الحدیث، غزالی، ص 31-29(.
 82. صحیح مسلم، ج 8، ص 24 و 26 و صحیح البخاری ، ج 7، ص 157.

 83. الترغیب و الترهیب، منذری، ج 3 ص 466، عن عبداهلل بن مسعود مرفوعًا.
 84. صحیح بخاری، ج 7، ص 97 و صحیح مسلم، ج 1، ص 73 .

 85. الترغیب و الترهیب، منذری،  ج 3 ، ص 445 - 451.
 86. ر.ک به: )زخرف: 89(، )اعراف: 199( و ... .

کردی، ص 230-229.  87. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 
 88. صحیح مسلم، ج 5، ص 139 و صحیح بخاری، ج 3، ص 122. 

 89. ر.ک به: ســیره النبویه ، ابن هشــام، ج 3، ص 758،  به نقل از ابن اســحاق؛ الطبقات الکبری، 
ابــن ســعد، ج 2 ، ص 64  کــه بــا عبــارت  واالول اثبــت، واقعه صحیــح را نقل کرده اســت؛ مغازی 
یخ طبری ، ج2 ، ص 260 از طریق ابن اســحق؛ المعجم الکبیر،  واقدی، ج1 ، ص 404-406؛  تار
ئــل النبــوه، بیهقی، ج 4 ،  طبرانــی، ج 24، ص 60؛  مجمــع الزوائــد ، هیثمــی، ج 6 ، ص 142؛ دال

یات غزوه بنی المصطلق غریبی. کتاب مرو ص 46 از طریق ابن اسحق و 
کردی، ص 237-233.  90. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 

که  کــرده اســت.74 قرطبی نیــز این حدیث را در شــمار احادیثــی می داند 
که پیامبر)ص( برای اثبات  که به تواتر ثابت شده  نقل به معنا شــده؛ چرا 
که اساس اسالم بوده است، سؤال می کردند، نه از  اسالم فرد از شهادتین 
بــودن یا نبودن خداوند در آســمان که عقیــده عرب جاهلی بود و به هیچ 
رو نمی توانســته دلیلــی بر اســالم فرد باشــد.75 مؤلف این گونــه نقد علمِی 
گون الفاظ حدیث اســت و  گونا که مبتنی بر بررســی های  متن حدیث را 
کنار بزند بسیار  می تواند امور متناقض با سیره پیامبر)ص( و نص قران را 
می پســندد و آن را نقــدی تحلیلــی و علمی می داند و امیدوار اســت این 

که در میان قدما مرسوم بوده توسط متأخران نیز دنبال شود.76 شیوه 

در انتهای این بحث مؤلف یادآور می شود که صدور احادیثی این چنین 
گرامــی اســالم دور اســت و در عیــن حال، حمــل آنها  از ســاحت پیامبــر 
بــر مجاز نیز بســیار دشــوار اســت و بــه این نکتــه توجه می دهد که بیشــتر 
ایــن احادیث از ابوهریره77 و ســایر آنها نیز از ابوســعید خــدری و انس بن 
مالــک78 نقــل شــده اســت. در ادامــه نیز به ســخن حافــظ بیهقی اشــاره 
کــه اهــل نظر، احتجاج بــه خبر واحــد در اثبات صفــات الهی را  می کنــد 
که  جایــز نمی داننــد و خــود در مقــام جمع بنــدی می گوید حق آن اســت 
در مســائل اعتقــادی به ویژه آنچــه متعلق به خداوند، صفــات او، احوال 
آخرت و انبیاست، جز بر قطعیات کتاب خدا و سنت متواتر پیامبر)ص( 

و همچنین دالیل عقلی صحیح تکیه نکرد.79

 74. االسماء و الصفات، بیهقی، ج3، ص 583-581.
 75. التمهید لما فی الموطا من المعانی و االسانید، قرطبی، ج 7، ص 135.
کردی، ص 222-218.  76. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 

 77. مؤلف در فصل هفتم کتاب خود به طور مفصل به این بحث پرداخته که منشأ کثرت احادیث 
مشــکل داِر منقول از ابوهریره چیســت؟ و موضع برخی افراد نســبت به وی چگونه بوده اســت؟ در 
توضیح مطلب ایشــان به این موارد اشــاره می کند: 1. بســیاری از روایات منقول از ابوهریره در واقع 
که از پیامبر  که وانمود می کرد  کعب االحبار و یا وهب بن منبه است، در حالی  شنیده های وی از 
ص شــنیده اســت. 2. بســیاری از شــنیده های ابوهریــره از خود پیامبــر)ص( نبوده، بلکه از ســایر 
یادی دچار خطا، اشــتباه و بدفهمی شــده کــه این گونه  اصحــاب بــوده اســت، از ایــن رو در مــوارد ز
اشــتباهات توســط ســایر صحابــه از جملــه عائشــه برطرف می شــده اســت. 3.  کنارنهــادن برخی 
منقــوالت ابوهریــره از ســوی تابعیــن کوفــه کــه در رأس ایشــان ابراهیم نخعــی و شــیخ ابوحنیفه قرار 
داشــت )مطلب شــماره 3 در کتاب ابوهریره شیخ المضیره، ص 144 به خوبی توضیح داده شده 
است(. 4. تردید برخی عالمان متقدم معتزلی در احادیث ابوهریره و در نتیجه تکذیب بسیاری از 
روایات وی. مؤلف در ادامه  و پس از بیان مطالب یادشــده چنین نتیجه می گیرد که هر فرد مســلم 
یژه منفردات وی توقف کند و تا حدیث متابع  و معتقد می بایست در احادیث غریب ابوهریره، به و
و شــاهد بــرای آن نیافتــه بــدان عمــل نکنــد و البتــه توقــف در روایــات او هرگز به ســنت نبــوی ضرر 
نمی زنــد؛ چــرا کــه بســیاری از احادیــث ایشــان در فروعات اســت و در ضمن بــا روایات دیگر ســایر 
صحابه قابل پشتیبانی است )نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل کردی، ص 243- 
که در صحیحین آمده  266(. مرلف در ادامه به ذکر پانزده مثال از احادیث غریب و منکر ابوهریره 
پرداخته است و وجه منکربودن هر یک را به دقت تبیین کرده است. )ر.ک به: نمونه ها: نحو تفعیل 

کردی، ص 292-267(. قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 
بــاره أنــس بــن مالــک و ابوهریــره چنین آمده اســت: انس بــن مالــک در اواخر عمر   78. در روایاتــی در
خود دچار تخلیط شــد و از پیش خود فتوا می داد و ابوهریره نیز هرچه می شــنید نقل می کرد، بدون 
آنکــه در آن تأمــل کند و ناســخ و منســوخ آن را از یکدیگر باز شناســد )مختصــر المومل فی الرد الی 
االمر االول ، ابوشــامه مقدســی، تحت عنوان نصوص االمام ابی حنیفه فی اتباع الســنه و تاســیس 

مذهبه، ص 99-98(.
کردی، ص 227-225.  79. نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، اسماعیل 
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نگرش ما به احادیث جامع باشد. با همه اینها لزوم یاری از خداوند برای 
کشــف علت های پنهان متن حدیث را نیز نباید از نظر  اعطای قدرت بر 

دور نگه داشت.

کردی نیز در قالب موارد زیر  کلی اسماعیل  چکیده دیدگاه های و نتایج 
قابل ارائه است:

که نقــد محتوایی حدیث چیــز جدیدی با خــود ندارد،  کنیــم  ـ بایــد بــاور 
که نه عقل را ســرکوب  گذشــته ای عقالنی مواجه می کند  جز آنکه ما را با 
می کند و نه به نقل قداست صرف می بخشد. بدیهی و مسلم بودن انتقاد 
صحابه به یکدیگر و همچنین مورد انتقاد واقع شــدن روایات صحیحین 

از سوی ائمه اربعه حدیث خود شاهدان قوی بر این مدعا هستند.

کامــل همــه روایــات صحیحیــن و  ـ چنانچــه منشــأ اعتقــاد بــه صحــت 
قطعی الصدوربــودن آن کشــف و آن گاه به درســتی تبیین شــود، باب نقد 
کتاب ها باز خواهد شــد و نتیجه این نقد، ارائه چهره  محتوایی این گونه 
که پاســخگوی شــبهات  کارآمدی از دین اســالم خواهد بود  متناســب و 
آن یک ســویه نگرهایی اســت که این دین مترقی را متعارض با آموزه های 

علمی و هر نوع پیشرفت بشری می دانند.

ـ عامــل شــکل گیری بســیاری از افراط هــا و تفریط ها در حوزه دین روشــن 
کــه تتبع  اســت. یــا از جانــب غیــر متخصصان دینی اســت و یا کســانی 
ایشــان در مســائل دینــی ناقــص بــوده اســت، پــس مســتندات اینهــا در 
یه فهم و نگاه  مواجهه با روایات قابل اعتماد نیســت و نباید دین را از زاو

یافت.  ایشان در

ـ مــواردی چــون تعارض بــا علم قطعــی، بداهت عقلی، شــأن انبیا، مقام 
کت معنایی حدیث، مخالفت با  یخی، رکا پیامبر )ص( و مســلمات تار
قرآن و اشــتمال حدیث بــر الفاظ بیانگر تجســیم از جمله معیارهای نقد 
کــردی اســت که البتــه برخی از ایــن قواعد در  متــن از دیــدگاه اســماعیل 

برخی دیگر قابل ادغام است و به آنها در متن مقاله اشاره شده است. 

کــه قابلیت  ک هــای جزئــی مؤلــف در نقــد محتوایی حدیث  ـ برخــی مال
معیــار ندارد، اما مرتبط با قواعد پیش گفته اســت عبارتنــد از: 1. به بهانه 
کرد یا خــود را به  پذیــرش حدیــث نبایــد آن را از معنــای ظاهریش خــارج 
یالت مختلِف دور از ذهن نمود. 2. وجود  گرفتار احتماالت و تأو شدت 
هــر گونــه تضــارب و تعــارض در واژگان حدیث نشــانه ضعف اســت )هر 
چنــد آن را در شــمار معیــار نمی دانــد(. 3. همه روایاتی که شــامل الفاظ 
تجســیم اســت یکســر نفی نمی شــود و فقــط آنهایــی غیرقابل قبول اند که 
تأویل یا حمل آن بر مجاز، مســتند به دلیل نیســت و چون شیوه باطنیان 
که  با تعسف و دشواری فراوان همراه است، پس تأویل صحیح آن است 

مبتنی بر دلیل باشد. 

که در  شده، ناظر به چگونگی آغاز وحی و همچنین فترت وحی91 است 
آنها مطالبی غیرقابل پذیرش به پیامبر)ص( نسبت داده شده است.92 

جمع بندی 
کــردی توجه  کار اســماعیل  در مقــام جمع بنــدی بایــد بــه دو جنبــه مهم 
داد. یکــی اســتخراج مبانــی و پیش فرض ها و دیگری توجــه به دیدگاه ها 
ی در نقــد روایــات. همــان طــور که گذشــت خالصــه مهم ترین  و شــیوه و

کردی به قرار زیر است: کلِیِ اسماعیل  پیش فرض ها و مبانی 

ـ اسماعیل کردی از نواندیشان اعتدالی است؛ یعنی ضمن اظهار اعتقاد 
به حجیت ســنت نبوی و نیز خبر واحد، بــر میراث حدیثی برجای مانده 
از پیشــینیان انتقادهــای جــدی دارد، در عین حال که از عمومی نشــدن 
این گونه انتقادهای نوگرا در سطح جامعه و انحصار آن نزد افرادی خاص 

نیز بسیار تأسف می خورد.

ـ از نگاه او قرآن به سبب هم قطعی الصدور و هم قطعی الدالله بودن، تنها 
معیار دقیق و مستحکم در نقد محتوایی حدیث است.  

ـ الفــاظ روایــات موجــود در صحیحیــن بــه دلیــل عواملی چــون رهیافت 
کذب، نقل به معنا، نقل آحاد و .... خطاپذیر اســت و آنها را وحی منزل 
تلقی کردن عامل انتســاب بســیاری از خرافات و پیرایه ها به دین اســت، 

پس این روایات نیازمند بازنگری جدی است.

که افزون بر ســند و حتی در  کارآمد خواهد بود  ـ ایــن بازنگــری در صورتــی 
جایــگاه مهم تــر از آن، متن حدیث نیز نقد و بررســی شــود. دلیل اصلی او 
بــرای چنین مدعایی تفــاوت جامعه مدرن و پیشــرفته امروزی با جامعه 
کــه افــراد آن و به ویژه جوانــان، هر مطلبــی را به نام  ســنتی پیشــین اســت 
کنکاش جدی دربارۀ آن هستند.  حقیقت دینی برنمی تابند و به دنبال 

ی معتقد است قواعد نقد متن کافی و روزآمد است، بنابراین نقد متن  ـ و
حدیــث نقــدی بی ضابطــه و بر اســاس معیارهای شــخصی و ســلیقه ای 
ی معتقــد اســت عواملــی در ایــن میــان وجود داشــته که  نخواهــد بــود. و
کاربــرد آن در میان محدثان بســیار  کافی بــودن این گونه قواعــد،  بــا وجــود 

محدودتر از نقد سندی بوده است. 

ـ از نگاه اســماعیل کردی بررســی های سندی در بسیاری از موارد کارساز 
نیست؛ چون صحت سند لزومًا مستلزم صحت متن نیست. 

ی معتقــد اســت بــر مبنــای فقط یک حدیــث نمی توان نقــد محتوایی  ـ و
که  کــرد. نقد متن در صورتی مفیــد و واقع نما خواهد بود  صحیحــی ارائه 

 91. ر.ک بــه: مقالــه فتــرت وحــی یــا طبیعت وحــی؛ آتنا بهــادری، »حدیــث اندیشــه«؛ ص 62-48. 
عالمه شــرف الدین نیز توضیحات ارزشــمندی درباره آغاز وحی در کتاب النص و االجتهاد خود 

کرده اند. در ص 422 ارائه 
یــا   92. صحیــح بخــاری، ج 8، ص 67 بــاب التعبیــر. اول مــا بــدی بــه رســول اهلل مــن الوحــی الرو

الصالحه.
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